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10 Kocka je padla
Damjan Hovnik
V domu paraplegikov lahko od septembra 
dalje poleg nabave in servisa vozičkov ter
sedežnih blazin na naročilnico dobite tudi 
ves potrebni inkontinenčni material.  
Gradnja nastanitvenega dela v domu se 
bo nadaljevala že letos jeseni. Dogradili  
ga bomo do tretje, morda četrte faze. 
Bomo naslednje leto lahko ponudili že  
30 postelj?

26  »Na kliniki bi želel ustvariti 
okolje, ki bo vzpodbudno za 
kolege in ustrezno za bolnike«

Mirjam Kanalec
Po treh letih dogovarjanj med Zvezo para-
plegikov Slovenije in Kliničnim oddelkom 
za urologijo Univerzitetnega kliničnega 
centra v Ljubljani je 15. septembra pričela 
delovati triažna ambulanta za paraplegi-
ke in tetraplegike. Preglede bo opravljal 
zdravnik dr. BORUT GUBINA, specialist 
urolog, ki smo ga prosili za pogovor.

28  Ali sedimo 
pravilno?

Petra Grabner, 
dipl. delovna  
terapevtka
Sedenje je aktiven 
proces, na katerega 
vplivajo naša volja in 
refleksno pogojene 
dejavnosti, posredno 
pa tudi pripomoček, 
na katerem sedimo.

34  (So)financiranje prilagoditve 
avtomobila 

Mag. Cveto Uršič, MDDSZ
Skoraj štiri leta je minilo, da smo končno 
dočakali težko pričakovano (so)financira-
nje prilagoditve avtomobila oz. nakupa 
novega že prilagojenega vozila. 

37  Zdravo staranje:  
kaj lahko storimo

Mirjam Kanalec
V nizozemskem mestecu De Rijp sta od  
27. do 29. avgusta potekala kongres in 
redna letna skupščina evropske zveze  
paraplegikov (ESCIF) v organizaciji nizo-
zemske zveze oseb z okvaro hrbtenjače. 
Tema kongresa je bila »Zdravo staranje:  
kaj lahko storimo?«.

42  Projekt Invalid za invalida 
zaključen

Barbara Slaček
Od objave javnega razpisa za spodbujanje 
razvoja socialnega podjetništva preko
uspešne prijave Zveze paraplegikov  
Slovenije do zagona dejavnosti prodaje in 
servisa medicinske opreme ter zaključka 
projekta Invalid za invalida

47 Delo društev
Dopisniki društev
Poletje so društva izkoristila za številne 
aktivnosti. Preberite, kaj so delali ljubljanski 
zmaji, celjski grofi, kaj se je dogajalo na 
Obali in Krasu, na totem eku, v dolini Soče, 
v deželi cvička, na panonskih ravnicah in 
kaj je teklo po gorenjskih kapljicah.

71  O pomehkuženih športnikih in 
tistih pravih s srcem

Jože Globokar
Zveza paraplegikov Slovenije je 45. Hro-
vatinov memorial pripravila 13. septem-
bra na atletskem stadionu Brežice. Pri 
organizaciji je sodelovala Zveza za šport 
invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite, 
pri izvedbi pa DP Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja ter Zavod za šport Brežice, ki je 
poskrbel za sodniško ekipo in vse potreb-
no za nemoten potek memoriala.

87 Lev Rogi najde srečo
Igor Plohl
V sozaložništvu Zveze paraplegikov Slove-
nije in Založbe Pivec je izšla nova otroška 
slikanica Lev Rogi najde srečo, nadaljeva-
nje knjige Lev Rogi.  

Igor Plohl

LEV ROGI
najde srečo
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Ilustrirala Urška Stropnik Šonc 

Cena: 14,90 €

Zgodba o levu Rogiju je zgodba o malo manj običajnem levu, 
ki po resni poškodbi hrbtenice pristane na invalidskem vozič-
ku. Ob soočanju z novimi življenjskimi okoliščinami spozna-
va resnično vrednost življenja in premaguje ovire, ki to pred 
nesrečo niso bile: na novo se uči oblačiti, presedati, pomivati 
posodo in likati. Kmalu spozna, kako zapeljati svoje novo živ
ljenje na stare tirnice. Preseli se v svoje stanovanje, spet se 
nauči voziti avto, postane učitelj v bolnišnični šoli, ponovno 
se začne ukvarjati s športom in se povsem osamosvoji.

Knjigi je priložena informativna brošura, ki pripoveduje o živ
ljenju avtorja Igorja Plohla, ki je pravzaprav lev Rogi. Kom-
binacija zgodbice in realističnega prikaza življenja invalida 
je izvrstna možnost, da otroci povežejo Rogijevo izkušnjo z 
Igorjevo.

Lev Rogi je med mladimi bralci že poznan junak, leta 2009 je 
pri Založbi Pivec izšla slikanica Lev Rogi – Sreča v nesreči, ki 
je pripovedovala o Rogijevi nesreči in okrevanju po njej. Lev 
Rogi najde srečo pa je nadaljevanje te pripovedi.

Zgodba o Levu Rogiju je še veliko več. To je zgodba o življenj-
ski energiji, optimizmu in življenjskih vrednotah. Je zgodba o 
vrednosti in smislu življenja.
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Kolumna predsednika

GRADNJA V PACUGU 
SE NADALJUJE

Jesen se nezadržno približuje, 
četudi imam občutek, da se je 
pričela že v drugi polovici juli-

ja. V tem času, kakšno naključje, so se 
Kranjcem razjasnili tudi volilni rezultati 
državnozborskih volitev. Ob pisanju te 
kolumne so znani mandatar in ministr-
ski kandidati. Opažam, da je med na-
šim članstvom politično veliko preveč 
pasivnih državljanov. 

Hkrati z veseljem ugotavljam, da 
imamo v Zvezi paraplegikov članice 
in člane, ki jim je mar, kaj se dogaja z 
državo, in bi radi s svojimi sposobnost-
mi in vizijo prispevali k boljšemu svetu 
za vse državljane in svoje sočlane. Kot 
kandidata za poslanca v Državni zbor 
RS sta svoje stranke, še bolj pa svoje 
osebnosti, predstavljala Tatjana Maj-
cen Ljubič v ptujski volilni enoti in 
Boštjan Javernik na Koroškem. Tatja-
na je v svojih volilnih enotah dosegla 
izjemen volilni izid, podprlo jo je preko 
4800 volivcev, kar je podpora, s kakršno 
se marsikateri poslanec ne more pona-
šati. Žal se ji zaradi našega volilnega sis-
tema ni uspelo prebiti med poslanske 
klopi. Prepričan sem, da ji bo uspelo 

na prihodnjih volitvah. Dober rezultat 
je dosegel tudi Boštjan, vendar njego-
va stranka ni uspela prestopiti praga v 
DZ. Tatjani in Boštjanu za njuno pogu-
mno in drzno odločitev kot predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije iskreno 
čestitam ter jima želim veliko uspehov 
pri nadaljnjem političnem udejstvova-
nju. Vse ostale članice in člane vabim, 
da se tudi sami aktivno vključite v soo-
dločanje o vašem in našem življenju na 
državni in lokalni ravni.

Deževno poletje ni motilo progra-
ma obnovitvene rehabilitacije v Domu 
paraplegikov Pacug, ki je bilo pod tak-
tirko direktorja Damjana Hovnika izje-
mno uspešno. Kljub temu da kompleks 
še ni zaključen, med člani vlada izredno 
zanimanje, da bi svoje telo regenerirali 
ob morju. Po številu prijav je povpraše-
vanje za 60 % preseglo trenutne zmo-
gljivosti doma in tudi zavoljo tega je 
Upravni odbor Zveze prižgal zeleno luč 
za etapno izgradnjo nastanitvenega 
dela. Pri iskanju morebitnega sovlaga-
telja smo sprožili širšo akcijo v medna-
rodnem okolju. Preliminarno sta stike z 
zainteresiranimi vlagatelji navezovala 
Mirjam Kanalec in Jani Trdina na mi-
nulem evropskem kongresu paraplegi-
kov na Nizozemskem. Gradbeni odbor 
je operativno že pričel zbiranje ponu-
dnikov, ki pod budnim očesom našega 
arhitekta Matjaža Planinca oddajajo 
svoje ponudbe. Po načrtih naj bi z gra-
dnjo pričeli ob koncu leta in jo v prvi 
polovici naslednjega leta še pospešili. 
Dela se bodo prilagajala trenutno raz-
položljivim financam, računamo pa, da 

bodo vsi potencialni sovlagatelji, med 
njimi naša fundacija FIHO, pričakovano 
odigrali svojo vlogo. Slednja je letos že 
sredi septembra objavila razpis za sofi-
nanciranje invalidskih organizacij v letu 
2015, kar je hvalevredno nadaljevanje 
prakse podrobnejše analize vseh pro-
gramov ter delovanja društev in Zveze 
še pred izdajo sklepov o sofinanciranju. 
Zato bo kot že par let doslej na Zvezi 
potekalo izobraževanje in izpolnje-
vanje razpisne dokumentacije, da bo 
le-ta usklajena s potrebami društev in 
Zveze ter čim kvalitetnejše pripravlje-
na in posledično s strani komisije FIHO 
ustrezno ovrednotena; v prevodu – da 
bo temu primerno sofinancirana. 

Le ustrezno finančno podprti pro-
grami lahko zagotovijo kvalitetno iz-
vedbo storitev našim članicam in čla-
nom, kar si Zveza prizadeva doseči že 
od vsega začetka. Tako člani s pomočjo 
naših posebnih socialnih programov 
razvijajo svoje sposobnosti in hkrati 
igrajo pomembno vlogo v družbenem 
okolju. V teh dneh je izšla nova izdaja 
Pripovedi o življenju s paraplegijo av-
torja Igorja Plohla, nadaljevanje prve 
uspešne zgodbe Lev Rogi. Slednja je 
zelo odmevala v slovenskem prosto-
ru in so jo uvrstili na seznam bralne 
značke na nižjih stopnjah osnovnošol-
skega izobraževanja. Igorju za njegovo 
plodno ustvarjanje lahko iskreno če-
stitamo in mu želimo uspešno literar-
no pot. Društva in Zveza bodo prejeli 
določeno število izvodov, da bodo ob 
svojih predstavitvah po šolah, uradih, 
občinah in povsod, kjer se pojavljamo, 
lahko v spomin in opomin izročili ne-
kaj iz lastnih življenjskih izkušenj. Tako, 
dragi člani, kot slikarji, športniki, pesniki, 
pisatelji in delujoči na informativnem 
področju skozi svoja dela širši javnosti 
sporočate, da smo para- in tetraplegiki 
sestavni del naše družbe, in vesel sem, 
da smo pri tem zelo uspešni. 

Dveletno neutrudno prizadevanje 
predsednika našega Strokovnega sveta 
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mag. Franca Hočevarja in ostalih so-
delavcev Zveze je končno obrodilo sa-
dove. Sredi septembra je na Polikliniki 
v Ljubljani z delovanjem pričela triažna 
ambulanta za paraplegike. Zahvala, da 
smo slovenski para- in tetraplegiki po 
dolgotrajnem utemeljevanju potreb 
in menjavah kar nekaj predstojnikov 
na oddelku za urologijo prišli do te 
izredno pomembne pridobitve, gre 

predstojniku Kliničnega oddelka za 
urologijo v UKC Ljubljana dr. Bojanu 
Štrusu, ki je razumel, do kakšnih posle-
dic lahko vodi neustrezna obravnava, 
in referenčnemu zdravniku dr. Borutu 
Gubini, ki se je pripravljen odločneje 
spopasti s težavami vseh para- in tetra-
plegikov.

Skratka, drage članice in člani, so-
delavke in sodelavci, vsi, ki s svojim de-

lom in udejstvovanjem v strokovnem, 
družbenem ali političnem življenju 
kakorkoli širite dobro ime Zveze para-
plegikov Slovenije med sodržavljane in 
izven meja naše domovine: ponosen 
sem na vas! Tega ni tako malo, podrob-
neje pa se o vsem lahko seznanite s po-
močjo našega glasila Paraplegik.

Vaš predsednik Dane   

TRIAŽNA AMBULANTA
Po treh letih dogovarjanj med Zvezo paraplegikov Slovenije in Kliničnim oddelkom za urologijo 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani vam sporočamo, da vam je od 15. septembra dalje na voljo 
TRIAŽNA AMBULANTA v UKC, 1. nadstropje, hodnik B (cistoskopija), in sicer po PREDHODNEM NAROČILU 
na tel. št.: 01 522 35 19 (kličite med 8. in 8.30 uro)! Ob tem je potrebno obvezno povedati, da se prijavljate 
preko Zveze paraplegikov Slovenije. Pred obiskom urologa si zagotovite ustrezno NAPOTNICO, kjer mora 
pisati naslednje:

• pregled pri specialistu urologu v ambulanti za paraplegike

• pooblastilo za 12 mesecev

• vaša kontaktna številka

Potrebujete tudi zdravstveno dokumentacijo, če v urološki ambulanti še niste bili pregledani.

Triažna ambulanta bo PREDNOSTNO sprejemala dvakrat tedensko po 3 člane Zveze, in sicer:

• ob PONEDELJKIH – 2 člana in enega urgentno 

• ob TORKIH – 2 člana in enega urgentno

Preglede bo opravljal naš referenčni zdravnik dr. Borut Gubina, 
specialist urolog, ki vas bo seznanil s trenutnim urološkim stanjem kot 
tudi morebitno dodatno terapijo.

Urološke težave so posledica naše invalidnosti, brezbrižnost do njih nas 
lahko privede celo v smrtno nevarnost, zato vas pozivamo, da ponujeno 
priložnost izkoristite. 
Če vas pestijo tovrstne težave, ne odlašajte, ampak takoj pokličite in  
se prijavite na pregled. Več podrobnosti dobite tudi pri Žigi Bajdetu. 
Kontakt: 01 230 25 22 ali 01 432 71 38

Zveza paraplegikov Slovenije
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Špela Šušteršič | Posebni socialni progami Zveze paraplegikov Slovenije

KAJ LAHKO ZVEZA STORI ZA VAS
Zveza paraplegikov Slovenije že več kot 45 let izvaja posebne socialne programe. Pr-
votni namen programov je izboljšanje življenja članov in ozaveščanje ter preprečeva-
nje invalidnosti. Za lažje razumevanje smo vam pripravili pojasnila posebnih socialnih 
programov, da bi vam koristili kot hitri pregled programskega dela Zveze paraplegikov 
Slovenije, v katerega se lahko brezplačno vključite. 

Obnovitvena in socialna 
rehabilitacija:
•  organiziramo 14 ali 17-dnevno obno-

vitveno rehabilitacijo in spremstvo 
tetraplegikom ter starejšim članom;

•  tetraplegikom nudimo spremljevalce 
na obnovitveni rehabilitaciji;

•  družinska ali skupinska rehabilitacija 
– v objektih, ki so v celoti prilagojeni 
za gibalno ovirane osebe v Čatežu, 
Pineti in Semiču;

•  članom pomagamo pri iskanju zapo-
slitve, po potrebi izdamo priporočilo 
ali pojasnilo za zaposlitev;

•   izvajamo izobraževanja z namenom 
ohranjanja zdravja. 

 
Osebna asistenca:
•  osebni asistenti nudijo 8 ali 4-urno in 

manj fizično pomoč tetraplegiku ali 
paraplegiku v njegovem domačem 
okolju;

•  obiskujemo člane na domu;
•  spremljamo izvajanje osebne asi-

stence;
•  izobražujemo osebne asistente za 

pravilno dvigovanje, premeščanje 
članov iz postelje, avta … na voziček 
in obratno;

•  vodimo ustrezno dokumentacijo 
in evalvacijo programa pri vseh 
programih.

 
Prilagajanje grajenega okolja in 
kompenziranje invalidnosti:
•  svetujemo članom pri urejanju –  

prilagajanju njihovega bivalnega 
okolja ali delovnega mesta; 

•  izdelamo načrte prilagoditve; 
•  svetujemo članom pri nabavi primer-

nega tehničnega pripomočka; 
•  ozaveščamo širšo javnost o potrebah 

gibalno oviranih oseb v grajenem 
okolju;

•  sodelujemo z lokalnimi in državnimi 
inštitucijami za funkcionalno obli-
kovanje novih ali preoblikovanje že 
stoječih objektov v javni rabi; 

•  izvajamo prilagojen prevoz; 
•  izposojamo prilagojen avtomobil 

za opravljanje vozniškega izpita ali 
obnavljanje že pridobljenih voznih 
izkušenj;

•  v najem oddajamo 6 stanovanj 
za začasno bivanje v primeru, da 
člani nimajo svojega ali dostopnega 
stanovanja;

•  nudimo možnost začasne nastanitve 
članom dijakom, študentom;

•  svetujemo in nudimo strokovno 
pomoč članom pri 
uveljavljanju pravic 
(ZPIZ, CSD, DSO, ZRSZ, 
URI-Soča … );

•  sooblikujemo po-
dročno zakonodajo; 

•  sodelujemo na doma-
čih in mednarodnih 
kongresih;

•  zagotavljamo strokov-
no izvajanje progra-
ma.

 

Šport in rekreacija paraplegikov:
•  zagotavljamo strokovno vodene 

rehabilitacijske, rekreativne in tekmo-
valne športe; 

•  organiziramo redne treninge, držav-
ne in mednarodne turnirje;

•  člani sodelujejo na različnih domačih 
in mednarodnih športnih turnirjih;

•  zagotavljamo različne športne objek-
te in pripomočke;

•  športni referent skrbi za koordinacijo 
in organizacijo športnih panog.

 
Izobraževalna in kulturna dejavnost:
•  4-krat na leto člane in širšo javnost 

informiramo z glasilom Paraplegik;
•  ažurno obveščamo s pomočjo  

spletne strani http://www.zveza- 
paraplegikov.si/;

•  organiziramo različne oblike kultur-
nega izobraževanja in medsebojne-
ga sodelovanja; 

•  pomagamo pri odpravi elementar-
nih nesreč.

Novim članom posredujemo vrsto informacij. (foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Predstavitev organizacije novim članom

NAPOTKI NA ZAČETKU 
DRUGAČNEGA ŽIVLJENJA
Zveza paraplegikov Slovenije je 18. junija v prostorih Zve-
ze pripravila srečanje članov in njihovih svojcev, ki so se 
v zadnjem obdobju včlanili v lokalna društva paraple-
gikov. Poleg sodelavcev Zveze sta se jim pridružila tudi 
starejša člana z bogatimi življenjskimi izkušnjami in jim 
ob začetku nove poti natrosila vrsto koristnih napotkov. 

Strokovna delavka Špela Šušter-
šič je predstavila namen sreča-
nja, predsednik Zveze Dane Ka-

stelic pa celostno vlogo in poslanstvo 
krovne organizacije ter pokrajinskih 
društev. Predstavil je razvoj organizaci-
je in izvajanje vseh posebnih socialnih 
programov. Starosta in eden izmed 
ustanoviteljev organizacije Jože Glo-
bokar je goste seznanil z novim na 
glavo obrnjenim življenjem, s katerim 

Na grajskem dvorišču (foto: Damir Sirotič)

se mora po poškodbi hrbtenjače sprija-
zniti vsak para- ali tetraplegik. Poudaril 
je, da se življenje po hudi poškodbi ne 
konča in da je potrebno izkoristiti vse 
možnosti, ki jih prinaša nov način bi-
vanja. Omenil je veliko razliko kakovo-
sti v preteklem petinštiridesetletnem 
obdobju. »Začeli smo iz nič, nato pa 
zrasli v prepoznavno in reprezentativ-
no invalidsko organizacijo z devetimi 
uspešnimi lokalnimi društvi,« je dodal. 

Peter Planinšek iz DP jugozahodne 
Štajerske, ki električni voziček, raču-
nalnik in druge elektronske aparature 
zaradi izredno težke gibalne ovirano-
sti upravlja z usti, je predstavil svojo 
življenjsko zgodbo. Izdelal je in sedaj 
ažurno ureja spletno stran svojega dru-
štva ter hkrati aktivno sodeluje v pro-
jektu »Še vedno vozim, vendar ne 
hodim.« Dodal je, da največje zado-
voljstvo občuti po uspešno opravlje-
nem delu in pohvalil program osebne 
asistence. Lahko nam je vsem za zgled. 
Program osebne asistence je v nada-
ljevanju srečanja predstavila Špela Šu-
šteršič, projekt »Invalid za invalida« 
pa Žiga Bajde. V sproščenem pogo-
voru smo razpravljali še o arhitekturnih 
ovirah in ostalih aktualnih dogodkih 
ter se za konec odpravili pod grajski 
hrib in se z gondolo zapeljali na lju-
bljanski grad.
 

Upamo, da smo članom 
predali vrsto uporabnih 

informacij.
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Hana Ermenc | Supervizija in intervizija

PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN 
RAZREŠEVANJE STROKOVNIH ZAGAT
Supervizija je nujni pogoj za strokovno delo, pravica in potreba strokovnih delavcev ter 
zagotovilo kakovostnega dela uporabnikom.

Supervizija je način učenja iz la-
stne delovne prakse. Vida Milo-
ševič Arnold jo opiše kot metodo 

učenja, usmerjeno v pomoč socialnim 
delavkam za nadaljnji razvoj in izboljše-
vanje njihovih lastnih izkušenj z name-
nom, da bi uporabnikom zagotovile 
kvalitetno delo. Strokovnim delavkam 
supervizija pomeni spodbudo za uče-
nje o ravnanju v profesionalnem od-
nosu in pri spoznavanju samih sebe, 
pomeni oporo pri prenašanju obre-
menitev ob odgovornem strokovnem 
delu in usmerjanje pri profesionalnem 
ravnanju. Bistvena značilnost supervizi-
je je, da strokovnim delavkam omogo-
ča nenehno učenje.

Na Zvezi paraplegikov Slovenije se 
strokovni delavki tudi letos udeležu-
jeva supervizij pri supervizorki Mariji 
Preković, dipl. soc. del. Srečanja po-
tekajo enkrat mesečno z dvomesečno 
prekinitvijo v juliju in avgustu. Posame-
zno srečanje traja povprečno tri šolske 
ure. Srečujemo se po sistemu kroženja 
v prostorih štirih organizacij, podpisnic 
supervizorskega dogovora. Poleg obeh 
strokovnih delavk Zveze so članice sku-
pine še tri strokovne delavke s Centra 
za socialno delo Škofja Loka, dve stro-
kovni delavki Doma starejših občanov 
Preddvor – enota Naklo in dve strokov-
ni delavki Društva za duševno zdravje 
in kreativno preživljanje prostega časa 
– VEZI. Na srečanjih z uporabo različnih 
metod in tehnik obravnavamo supervi-

zijsko gradivo, ki ga pripravimo super-
vizantke z namenom osebnostne in 
strokovne rasti ter razbremenitve vodij 
programov in projektov. Temeljni cilji 
naše supervizije (ne osebni) so pridobi-
vanje praktičnih znanj in razreševanje 
strokovnih dilem, iskanje novih reši-
tev, preverjanje in potrjevanje lastnih 
stališč in mnenj ob izmenjavi izkušenj, 
prepoznavanje drugih delovnih po-
dročij, večja medsebojna povezanost 
in razvijanje komunikacije. 

Na Zvezi se vsako leto povečuje 
število izvajalk v programu Osebna asi-
stenca, ki z nudenjem asistence upo-

rabnikom opravljajo neprecenljivo in 
težko delo. Brez pomoči sodelavk svoje 
delo opravljajo na domovih uporabni-
kov, zato se pogosto znajdejo v stiski, 
ko ne znajo ali ne zmorejo same raz-
rešiti določenih dilem ali vprašanj, ne 
dobijo prave potrditve ali potrebujejo 
sogovornika za pogovor o delu. Zato 
smo v letošnjem letu za skupine zapo-
slenih pripravili intervizijska srečanja, 
organizirana v okviru projekta »Skrb za 
zdravje osebnih asistentov«, ki ga je na 
podlagi Javnega razpisa za sofinancira-
nje projektov za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v letu 2013 in 2014 
finančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Intervizija je metoda učenja, po-
dobna superviziji, pri kateri mala 
skupina kolegov s podobno stopnjo 

Članice supervizijske skupine na srečanju v prostorih Društva za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa »Vezi«, Štorje (foto: arhiv ZPS)

Supervizija strokovnim 
delavkam omogoča 

nenehno učenje.
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profesionalne usposobljenosti in de-
lovnih izkušenj vodi pogovor s pomo-
čjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem 
delovnem okolju (H. Hanekamp). V 
intervizijskih skupinah želijo zaposle-
ne razčleniti vprašanja, ki jih pri delu 
bremenijo, gradijo zaupanje, delijo 
konkretne delovne izkušnje in tako 
dobijo možnost, da se učijo – ne le iz 
lastnih, temveč tudi iz izkušenj drugih. 

V intervizijsko skupino se izvajalke pro-
grama Osebna asistenca vključujejo 
prostovoljno. V prvi polovici leta je bilo 
7 srečanj intervizijskih skupin v Murski 
Soboti, Celju, Novem mestu, Kopru in 

Mariboru. Organizirali jih bomo tudi v 
drugi polovici leta. 

V supervizijskih in intervizijskih sku-
pinah soustvarjamo rešitve problemov, 
razvijamo odgovornost, večjo avtono-
mnost in kompetentnost delavcev in 
strokovnjakov z namenom zagotavlja-
nja kakovostnega dela uporabnikom 
programa Osebna asistenca.

Dane Kastelic | Slovenski paraplegiki za kolege iz Bosne

DONIRALI PREPOTREBNI 
INKONTINENČNI MATERIAL
Zveza paraplegikov Slovenije je po zaključku zbiralne ak-
cije 29. avgusta v Sarajevo dostavila zbrani material, na-
menjen bosanskim paraplegikom in tetraplegikom, ki so 
jih prizadele letošnje poplave. 

Po katastrofalnih poplavah, ki so 
prizadejale območja Srbije, Hr-
vaške ter Bosne in Hercegovine, 

se je k zbiranju humanitarne pomoči 
aktivno vključila tudi Zveza 
paraplegikov Slovenije. Po 
informacijah sorodnih or-
ganizacij omenjenih držav 
so poplave najbolj prizade-
jale para- in tetraplegike v 
Bosni. Iz Srbije in Hrvaške 
smo s strani vodstev prejeli 
zagotovila, da so razmere 
pod nadzorom in so svo-
jim članom že pomagali 
znotraj same organizacije. 
Iz lastnih izkušenj vemo, 
kako tragično se lahko 
konča življenje para- ali te-
traplegika brez ustreznega 
inkontinenčnega materia-

la, zato se je Zveza osredotočila pred-
vsem na zbiranje slednjega. S pomočjo 
medijev in prošenj smo se obrnili na 
vse zastopnike proizvajalcev v Sloveniji 

in posameznike. Mnogo jih je kupljeni 
material pripeljalo na Zvezo, od proi-
zvajalcev in zastopnikov v Sloveniji sta 
se velikodušno odzvala TIK d.o.o. iz 
Kobarida s svojimi proizvodi in Dom 
paraplegikov, ki od letos v okviru de-
javnosti socialnega podjetništva za iz-
boljšanje kvalitete življenja slovenskih 
invalidov kot zastopnik zagotavlja tudi 
inkontinenčni material. 

V imenu prejemnikov jo je prevzela 
generalna sekretarka Elvira 
Bešlija, ki se je Zvezi para-
plegikov Slovenije za dona-
cijo zahvalila in v znamenje 
pozornosti izročila »Zahval-
nico« Zveze paraplegikov 
Bosne in Hercegovine.

Ob tej priložnosti se 
vsem donatorjem, ki so pri-
spevali v okviru svojih zmo-
žnosti, da smo lahko skupaj 
olajšali življenje invalidom 
iz Bosne in Hercegovine, v 
njihovem in našem imenu 
najlepše zahvaljujem za hu-
mano gesto pomoči sočlo-
veku v stiski.

Izročitev zahvalne listine s strani generalne sekretarke Zveze paraplegi-
kov BiH Elvire Bešlije predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije Danetu 
Kastelicu (foto: arhiv ZPS)

Intervizija je metoda 
učenja, podobna 

superviziji.

Donacijo v vrednosti 
8589 evrov smo 

v zadovoljstvo kolegov 
iz Bosne predali njihovi 
organizaciji v Sarajevu.
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Damjan Hovnik | Središče zdravja in počitnic ZPS

KOCKA JE PADLA
V domu paraplegikov lahko od septembra dalje poleg nabave in servisa vozičkov ter 
sedežnih blazin na naročilnico dobite tudi ves potrebni inkontinenčni material. Gra-
dnja nastanitvenega dela v domu se bo nadaljevala že letos jeseni. Dogradili ga bomo 
do tretje, morda četrte faze. Bomo naslednje leto lahko ponudili že 30 postelj?

Sezona 2014 se počasi zaključuje. 
Z velikim veseljem lahko zapi-
šem, da ste se, dragi člani in člani-

ce, obnovitvene rehabilitacije v našem 
biseru na morju – domu paraplegikov 
v Pacugu, udeležili v precej večjem šte-
vilu kot lani. Pregovor pravi: Dober glas 
seže v deveto vas. Upam, da naš seže 
še dlje. V celotnem kolektivu z menoj 
na čelu se trudimo, da bi bila bivanje 
in rehabilitacija pri nas zares kvalitetna 
in pri tem skušamo ugoditi vsem vašim 
željam: Orjana in Damir sta vam vselej 
na voljo, trudimo se, da je terapevtski 
del rehabilitacije z Mirjano, Nebojšo 
in Duško na visoki ravni, da o dobri 
hrani Tončke in Slavke ne izgubljamo 
odvečnih besed. Nepogrešljivi so tudi 
bazen z morsko vodo in ustrežljivim 
reševalcem Robijem ter popoldansko 
poležavanje na soncu ob zvokih pri-

jetne glasbe. Postrežba in delovanje 
točilnega pulta sta na zavidljivi ravni, 
natakarice Ines, Špela, Alja in Maja 
vedno v bližini, sobarica Urška pa neu-
trudno skrbi za udobje v sobah.

Letos smo za boljše počutje go-
stov dodatno priskrbeli šest povišanih 
ležalnikov za bazen 
z blazinami, nekaj 
senčnikov, priročnih 
odlagalnih mizic, ku-
pili smo nov voziček 
za tuširanje, našim 
najbolj mobilnim 
(beri hodečim) čla-
nom smo namestili 
bradljo za trening 
hoje in na steno v 
prostorih fiziotera-
pije pritrdili veliko 
ogledalo, v katerem 

je mogoče opazovati hojo v bradlji.  
V kuhinji smo namestili konvektomat, 
večjo zamrzovalno skrinjo in hladilno 
omaro ter s tem olajšali delo naši ku-
harici. Lani se je pokazala potreba po 
nabavi električnih postelj, zato smo za 
naše najtežje tetraplegike priskrbeli 

Gradnja v Pacugu se oktobra nadaljuje. (foto: arhiv ZPS)
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dve novi, tako jih trenutno premore-
mo pet.

Julij Cezar je dejal: Kocka je padla. 
(Alea iacta est.), ko je s svojo vojsko 
prečkal reko Rubikon in brez boja osvo-
jil Rim. Podobno je gradbeni odbor na 
svoji zadnji seji sklenil pričeti nadalje-
vanje gradnje nastanitvenega dela v 
domu paraplegikov v Pacugu. Dogradi-
li ga bomo do tretje morda četrte grad-
bene faze, kar pomeni tudi izvedbo 
ravne strehe, hidroizolacij in vgradnjo 
stavbnega pohištva. Moja velika želja 
je, da bi do naslednje sezone opremili 
šest sob v pritličju in bi gostom v enem 
terminu lahko ponudili 30 postelj, kar 
je lepa razširitev nastanitvenih zmoglji-
vosti, saj trenutno lahko uporabljamo 
le 16 postelj. Ob tej priložnosti bi vas 
rad pozval, drage članice in člani, da 
razmislite o prihodnji sezoni in svoj ter-
min obnovitvene rehabilitacije v domu 
paraplegikov v Pacugu postavite na vrh 
seznama želja. Pri sestavljanju skupin 
imamo nemalo težav, saj poskušamo 
upoštevati vse vaše težnje. Največje 
preglavice nam povzročajo odpovedi, 
ki so sporočene le nekaj dni pred na-
stopom termina obnovitvene rehabili-
tacije. Na voljo imamo le 16 postelj, zato 
nam je vsak gost dragocen, nenadna 
odpoved v predvidenem terminu pa V sobah je poskrbljeno za udobje gostov. (foto: arhiv ZPS)

Naša nova pridobitev – bradlja z ogledalom (foto: arhiv Doma)

pomeni hkraten izpad prihodka. Pri ne-
nadnih odpovedih s prekratkim rokom 
težko najdemo nadomestnega gosta, 
zato vas prosim, da se držite datumov, 
ostala počitnikovanja v Pineti, Semiču 
in slikarske kolonije pa prilagodite gle-
de na dodeljeni termin v Pacugu.

Konec meseca septembra načrtuje-
mo v domu organizacijo mednarodne 
konference, kamor bomo povabili po-
tencialne vlagatelje za dokončanje na-
stanitvenega dela doma paraplegikov. 
Ko bo dokončno zgrajen, bomo nanj 
lahko zelo ponosni. V nastanitvenemu 
delu bo večja konferenčna dvorana, 
več vrst savn, fitnes in 50 novih postelj.

Naš projekt Invalid za invalida se 

počasi zaključuje. Kot veste, lahko v 
okviru projekta nabavite nov invalidski 
voziček in sedežne blazine, omogoča-
mo pa tudi servis vozička. Od septem-
bra dalje boste lahko pri nas nabavili 
vse vrste inkontinenčnega materi-
ala: plenice, podloge, katetre, urinale, 
vrečke za seč, skratka vse, kar dobite v 
okviru naročilnic pri vašemu zdravniku, 
ostalo bo na voljo samoplačniško. Vlju-
dno vas vabimo, da material kupite pri 
nas, saj vam lahko svetujemo iz lastnih 
izkušenj ter vam vse pripeljemo do-
mov kamorkoli po Sloveniji. Z nabavo 
inkontinenčnega materiala nam lahko 
na svoj način pomagate in veseli me, 
da bomo sčasoma pri Zvezi paraplegi-
kov Slovenije v okviru Doma paraple-
gikov d.o.o. poskrbeli za celotno paleto 
potreb para- in tetraplegikov. S tem 
mislim na osebno asistenco, prevoze 
v okviru društev, obnovitveno rehabi-
litacijo v Pacugu, nudenje ostalih po-
čitniških zmogljivosti, nabavo in servis 
invalidskih vozičkov, sedežnih blazin, 
nabavo inkontinenčnega materiala, 
montažo ročnih komand, izposojo pri-
lagojenega osebnega vozila za opra-
vljanje vozniškega izpita …

Vljudno vas vabim v naš jadranski 
biser na morju – Dom paraplegikov 
Pacug, središče zdravja in počitnic ter 
obisk poslovne enote v Ljubljani na se-
dežu Zveze paraplegikov Slovenije.
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Marija Kerec | Obnovitvena rehabilitacija v Pacugu

PRELEPI SPOMINI
Naša obnovitvena rehabilitacija se je pričela 25. avgusta in je trajala do 8. septembra. 
V čudovitem sončnem vremenu smo prispeli v prelep kraj na našem severnem Jadranu. 
Nekateri prvič, polni pričakovanj, novim doživetjem naproti – no, teh nam res ni manjkalo.

V Pacugu nas je pričakalo prija-
zno osebje in nam pomagalo, 
da smo se udobno namestili. 

Po končanem sprejemu in opravlje-
nem zdravniškem pregledu se je prvi 
dan hitro prevesil v spoznavni večer, ki 
se je zavlekel do jutranjih ur, kar je že 
obetalo pestrost rehabilitaciji name-
njenih dni.

Tako je tudi bilo. Nekateri – pred-
vsem tisti, ki smo se obnovitvene re-
habilitacije udeležili prvič – smo imeli 
terapijo v zgodnjih jutranjih urah, ob 
sedmih. Za koga morda nekoliko nepri-
jetno, drugi s tem nismo imeli posebnih 
težav. Terapije (in traparije) so bile naše 
sopotnice vseh štiri-
najst dni. Z nami sta 
se trudila fiziotera-
pevta Mira in Ne-
bojša. Bile so kva-
litetne, predvsem 
pa sproščujoče. 
Seveda ni nihče po-
zabil obiskati vedno 
nasmejane maserke 
Dušanke, zato smo 
se ob zaključku vrni-
li prerojeni.

Kakovostna ve-
černa druženja so 
rehabilitirala našega duha. Popestrili 
smo jih s posebnimi večerjami, pri če-
mer sta se posebej izkazala Boris in 
Brane. Prvi se vse bolj in bolj približuje 
petici, drugi je štirico zamenjal s petico, 
zato sta nas v ta namen pogostila s ko-
zličkom dva večera zapored, v katerih 

tudi dobre kapljice ni manjkalo. Tu bom 
v imenu celotne skupine še enkrat zapi-
sala iskrene čestitke obema, prepričana, 
da temu nihče ne nasprotuje. 

Pridno smo se namakali v bazenu 
z morsko vodo kljub zelo spremenlji-
vemu vremenu in mnogokrat sanjarili, 
kako bi bilo lepo, če bi bila voda vsaj 
malo ogrevana.

Plodnost naših druženj je botrovala 
odločitvi, da se z barko zapodimo med 
valove. Zaradi muhastega vremena 
je le malo manjkalo, da bi vse skupaj 
padlo v vodo, vendar nam je na koncu 
uspelo. Pričakala nas je krasna barčica, 
posebej prilagojena za nas. Zajahali 

smo valove in zapluli ob slovenski oba-
li. V bližini Tartinijeve vile smo lahko po-
kusili odlične školjke v čudoviti harmo-
niji z zlatorumeno malvazijo. Odveč je 
pripomniti, da nam hrana in vino nista 
odvzela energije za vragolije. Boris in 
Luli sta kar z barke (v spodnjicah) pre-

izkusila, ali je prava morska voda boljša 
od bazenske. Poskočni podvig smo po-
spremili z burnim aplavzom in se nato 
zadovoljni vračali. Nekoliko smo zamu-
jali, zato nas je Robi kar malce priganjal. 
Ni pa negodovala preljuba kuharica 
Tončka, ki nas je kot vedno pričakala 
z okusno večerjo. Ob njeni kuhi dobre 
jedače zares ni primanjkovalo.

Kar je dobro, hitro mine in rehabi-
litacija se je hitro bližala koncu. Zadnjo 
soboto smo zaključili s koncertom 
Mambo Kingsov ob njihovi dvajseti 
obletnici delovanja. Čar večera na pro-
stem v objemu Simonovega zaliva so 
popestrili in nas navdušili tudi: Klapa 

Solinar, Tanja Ža-
gar, Davor Radolfi, 
Jan Plestenjak, Djo-
mla in še in še ...

Žal v turistič-
nem naselju ni mo-
goče prepevati do 
rane zore, temveč 
le do druge ure, kar 
pa nas junakov ni 
zaustavilo: razgreti 
od vzdušja in glas-
be smo poslovilni 
večer nadaljevali v 
Pacugu do zore.

Vse to in več je zaznamovalo mojo 
prvo rehabilitacijo ob Jadranu. Z lepi-
mi spomini in polna pozitivne energije 
sem se vrnila v domače okolje. Kaj naj 
še rečem?

Nasvidenje, Pacug, in še se vidimo.

Boris in Luli sta preizkusila, ali je prava morska voda boljša od bazenske. (foto: Anita Trebše)
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V Pacugu nas je pričakala iz prej-
šnjega leta znana ekipa: Oria-
na, Duška, Damir, Mira, Tončka, 

Urška in Robi, na čelu z direktorjem Da-
mjanom ter nekaj novinci, npr. pomoč-
nikom fizioterapije Nebojšo, ki ga je 
kuharica Tončka po svojem vnuku pre-
imenovala v Matica. Naslednje leto bo 
jasno, ali se je ime prijelo. Ne smemo 
pozabiti nove gostinke Alije, medtem 
ko je Ines z nami prebila le zadnje dni; 
potepala se je namreč po Kitajski. 

Kadarkoli se odpravim od doma za 
dlje časa, vzamem s seboj stvari, ki me 
določajo in mi pomenijo domačnost: 
nočno lučko, knjige, računalnik, glas-
bo, dišave, prtičke, rute ... V sobici, ki jo 
vsako leto deliva z Martino, pričarava 
prijetno in prijazno vzdušje. Četudi se 
v njej ne zadržujeva veliko, pa redke 
trenutke, ko se zaklepetava na postelji 
(običajno ob nedeljah, kadar ni tera-
pij), doživljam kot brucka v študentski 
sobi s sostanovalko. Z Martino pogo-
vori lahko trajajo in trajajo, dokler naju 
kruljenje v želodcu ne opomni, da bo 
potrebno končati. Radosti me, da naju 
zanima veliko podobnih stvari (zgodo-
vina, umetnost, psihologija ... ). Najin 
posvečeni čas pogosto začiniva z nor-
čavostjo in humorjem, kjer smeha, ki v 
svoji krčevitosti tu in tam izvabi solze, 
ne manjka.

Ker je naša skupina precej košar-
kaško nastrojena in sama ne sodim 
vanjo, sem si morala skupaj z manjšino 
nečesa domisliti. Poizkusili smo z bad-
mintonom. Igrali smo v dvojicah. Naj-
prej je bila na preizkušnjo postavljena 

Anita Trebše | Obnovitvena rehabilitacija v Pacugu

PRAVLJIČNO KOT ŠTEVILKA SEDEM
Ko sem izvedela, da sodim v skupino 7, sem si rekla: »Ups, seven, like a heaven,« in se 
pripravljala na rehabilitacijo z dobrimi občutki.

spretnost v pobiranju žogic, saj je sko-
raj vsaka zgrešila lopar, a ko smo ume-
tnost igre osvojili, smo se ji prepustili 
vse do mraka. Na polovici igrišča mi, 
na drugi košarkarji z Borisom na čelu, 
ki je nadobudne punce Marijo, Moj-
co in Matejo učil spretnosti z žogo ter 
metanja na koš. To so bili dnevi, ki niso 
bili namenjeni poležavanju na soncu in 
kopanju v bazenu. 

Izlet z Jovito je zgodba zase
Z Jovito sva se odločili za izlet na 

skuterjih, a si ga je ona morala izposo-
diti pri Igorju. Četudi velja za mojstrico 
motorjev, je omahovala, ali naj se ga 
loti ali ne, saj ji je vzbujal negotove in 
mešane občutke. Po kratkem obota-
vljanju se je odločila, da se odpraviva 
na pot. Zares pogumno, saj se je dan 
že odeval v mrak. Namenili sva se obi-
skati njeno sestro in svaka, ki sta do-
pustovala v Izoli. Ubrali sva neznano 
kolesarsko stezo in na pol poti nama 
je prišel naproti njen svak. Za »ziher«, 

bi porekel marsikdo. Jovitina sestra je 
sijala od navdušenja ob pogledu na 
njeno prevozno sredstvo. Uvodni kle-
pet smo nadaljevali s skupinsko od-
pravo v center Izole. Vračali sva se po 
sedaj že znani kolesarski stezi, medtem 
ko je bil preostanek poti teman, hladen 
in na trenutke prav srhljiv. Vsak odcep 
mi je za hip dvignil raven adrenalina v 
krvi in šele ob pogledu na prijateljico, 
ki je samozavestno brzela dalje, sem se 
potolažila. Vse do zadnjega odcepa s 
tremi stranpotmi. Odločili sva se peljati 
naravnost in medtem ko so nama žaro-
meti osvetljevali kratek pas cestišča, ni-
sva opazili nenadnega strmega vzpe-
njanja ... Jovitin skuter je obstal. Panika! 
Dojela sem, da sva zašli in obtičali v 
klancu, za prečkanje katerega bi bržko-
ne še koze potrebovale pohodne pa-
lice. Skuterjev ni bilo mogoče prema-
kniti ne naprej ne nazaj. V šibki svetlobi 
sem bežno zaznala okrog vinogradov 
vijočo se cesto. Pričela sem drseti po 
hribu navzdol, oklepajoč se ročne za-

Pedoči, malvazija, morje, sonce, dobra družba … (foto: arhiv AT)



14

[   DELOZVEZE   ]

vore, medtem ko mi je utrip pospe-
ševala misel, da je Jovitin skuter nima. 
Nagonsko sva ugasnili »mrcini«, upajoč 
na čudež. Zavladala je tišina, v kateri je 
odmevalo le bitje srca. Obrnila je ključ 
in ... premik za pet čevljev. Ponovno iz-
klop, vklop ... NIČ! Prenehali sva verjeti v 
lastno iznajdljivost in bistroumnost ter 
za čudež poslali priprošnjo sojenicam. 
»Samo toliko, da ga lahko obrneva po 
klancu navzdol,« sem tiho prosila in 
ovijala mokre pesti okrog krmilne ro-
čice. In zgodilo se je. Strahoma sva 
obračali kar v temi, da nama prižgane 
luči ne bi trošile prepotrebne energije. 
Juhuhu, pripeljali sva do vznožja, utrip 
se je umiril, nivo adrenalina naju je pe-
ljal preko stanja blaženosti do igrivosti, 
ki jo je kmalu zamenjala vznesenost. 
Obsedeli sva, si pobliže ogledali nastali 
položaj ter nato poklicali pomoč. Robi 
je za spremstvo zaprosil Tonija, pozna-
valca poti, midve pa sva se med čaka-
njem na kombi srčno smejali norčijam, 
ki so nama v tistih trenutkih švigale po 
glavah. Vrnitev je bila čez ... ahh ne ne, 
tega ne smem izdati. Da ima noč svojo 
moč, pa lahko z gotovostjo zatrdim. 

Z barko Maksima
Glede na letošnje deževno poletje 

smo se veliko kopali in sončili, saj je, kot 
sem omenila, število sedem pravljično 

in takšno je bilo tudi vreme: po dveh, 
treh sončnih dneh so nebo prekrili 
oblaki ter nam omogočili dobrodošli 
počitek in posvečanje športnim dejav-
nostim ali druženju. Tako smo se med 
drugim dogovorili, da se odpravimo na 
barko ter v polnosti doživimo morje, 
si privoščimo gurmansko pojedino in 
še kaj. Zaradi lastnikove bojazni, da bi 
nam vreme prekrižalo načrte in nam 
pokvarilo doživetje, smo izlet prestavili 
za en dan. Barka Maksima z Amirom 
za krmilom nas je prijetno presenetila. 
Nova, prostorna in lepa barka, kot na-
lašč za paraplegike, medtem ko sta nas 
kapetan Amir in njegova spremljevalka 
Suzana sproščeno in prijateljsko go-
stila. Zares, videti je bilo, kot bi za nas 
naročila tudi vreme, saj so sončen dan 
prekinjale le božajoče sapice. Izplu-
li smo iz Izole in s palube občudovali 
Piran, Portorož, obmorske pečine, školj-
čišča ter druge lepote slovenske obale. 
Medtem ko je Maksima mirno rezala 
valove, nam je Suzana v kotlu pripra-
vljala pedoče, kakor dagnje imenujejo 
Primorci. Amir je barko zasidral v zalivu 
pred Tartinijevo vilo in nam omogočil 
kratkotrajno uživanje morskih radosti: 
morje, pogled na čudovite pečine Tar-
tinijeve vile, malvazija, pedoči, občasni 
kriki galebov, vonj po soli ... presežno 
razvajanje čutov, ki jih lahko ponudi 

le obmorska rehabilitacija. »Na Špelo,« 
smo zavpili v en glas, ki se je morala 
res potruditi, da je našla to prilagojeno 
barko. Čeprav lahko Maksima sprejme 
50 oseb, je tokrat prevažala le nas in 
smo se temu primerno počutili toliko 
bolj sofisticirano. Ko nam je Suzana pri-
pravljala žar in kasneje postregla, se mi 
je v misli prikradel star ribiški pregovor: 
»Riba plava trikrat. V morju, oljčnem 
olju ter vinu.« 

Obletnica Mambo Kings 
Rehabilitacija se je iztekala in kon-

cert na zadnjo soboto pred odhodom 
je bil poln zabave in enoglasnega pe-
tja. Mambo Kings so z dodelanim pre-
igravanjem uspešnic drugih izvajalcev 
izolsko plažo San Simon spremenili v 
prizorišče pravega žura. Kot se za 20. 
obletnico delovanja skupine spodobi, 
se je na odru zvrstila vrsta glasbenih 
gostov. Prijetno presenečeni smo bili 
ob nastopu skupine Klape Solinar s 
Slavkom Ivančičem, kjer smo na odru 
zagledali Amirja, kapetana ladje Maksi-
ma. Skrivnostnež nam ni niti z besedi-
co omenil prepevanja v klapah. Ko nas 
je z odra zagledal, nam je pomahal in 
ob zaključku nastopa vsakemu pose-
bej segel v roko. Ganljiva gesta, ni kaj! 
Med nastopajočimi so bili tudi Djomla 
KS, Davor Radolfi, Rebeka Dremelj, 
Špela Grošelj, Tanja Žagar, Lepi Dasa ter 
mnogo drugih. Ob sproščenih glasbe-
nih tonih smo objeti ubrano pripevali 
k skladbam, kot je recimo: »Kako je do-
bro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja 
ramena ... « Odlična uvertura v večerni 
žur do jutranjih ur.

Nedelja, dan pred odhodom
Sovražim pakiranja in tudi tokrat ni 

bilo drugače, zato sem se odločila, da 
bom to nevšečnost opravila tik pred 
odhodom ter se prepustila užitkom 
zadnjega dneva. Z Mojco sva skočili 
na potep v Piran po drugi poti kot obi-
čajno, zato sva bili deležni »življenjskih 

Dostopna barka Maksima (foto: arhiv AT)
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sladkorčkov«, kot rada poimenujem 
prijetna presenečenja ... Naplavilo naju 
je v ulico v bližini Minoritskega samo-
stana, od koder sva zaslišali angelski 
glas: arije, Mozartove serenade in Tar-
tini ... mmmm, prisluhnili sva in se še 
dolgo sladkali z milozvočno glasbo ...

Med občudovanjem gotskih pro-
čelij hiš z lepo oblikovanimi arhitektur-
nimi členi ter bogatim kamnitim okras-
jem mi je še posebej ljuba Benečanka 
s svojo zgodbo; v drugem nadstropju 
zgradbe je vzidana kamnita plošča s 
stoječim levom, pod katerim piše: »Las-
sa pur dir« (Pusti, naj govore). O tem na-
pisu se je v Piranu ohranila legenda, po 
kateri naj bi se bogati beneški trgovec 
zaljubil v lepo Pirančanko in ji v dokaz 
svoje ljubezni zgradil hišo tik ob me-

stni loži. Zavoljo zavistnega opravlja-
nja ljubosumnih Pirančanov si je par v 
obrambo omislil napis, ki se je ohranil 
vse do današnjih dni: Lassa pur dir.

Ko sva prispeli na Tartinijev trg, se 
nisva mogli upreti obisku majhne do-
mače butične prodajalne. Z lastnico 
sva se v času nakupa tako zbližali, da 
nama je kose oblačil ponudila precej 
»sconto«. Nasmehnila sem se, saj med 
nedavnim podobnim barantanjem z 
Branetom na tržnici Tartinijevega trga 
pri italijanskih prodajalcih sira, oliv in 
mesnin nisva dosegla ničesar podob-
nega. Na moje presenečenje se je 
tokrat zgodilo ravno nasprotno. Zado-
voljni in bogatejši za nove kose garde-
robe sva se odpravili proti domu. Rav-
no pravi čas, da sva ujeli Inesin potopis 

o Kitajski v sliki in besedi. Povsem drugi 
ljudje, kultura, svet ... Vse o njej je »naj«. 
Najstarejša civilizacija, najdaljši zid, po 
površini tretja največja in najgosteje 
naseljena država, najvišja gospodarska 
rast ... Sama pa sem bila prav srečna 
tu in zdaj med svojimi »naj« prijatelji v 
prelepem večeru ...

Še veliko zanimivih zgodb je bilo: 
terapije in aktivnosti z Miro, poležava-
nja na soncu, nepozabno razvajanje 
čutov z Duško, dogodivščine ob ba-
zenu in v vodi ter vodni masaži, dnevi 
kozličkov ... a sem predstavila le neka-
tere. Prav je, da druge zadržimo zase, 
shranjene kot bombonjero s sladkorčki 
naših spominov. Povem le še, da je bilo 
prelepo, da je bilo ... pravljično – kot 
številka 7!

Živim v domu (CSSS Škofja Loka), 
v katerem mi prijazni in potrpe-
žljivi zaposleni nudijo vso po-

trebno pomoč in oskrbo, zato z iskreno 
in spoštljivo hvaležnostjo sprejemam 
srčno pozornost ter dobronamerno 
pomoč zanesljivih uslužnih čebelic in 
čmrljev, ki se neumorno trudijo za naše 
čimbolj prijetno, zabavno in sproščeno 
bivanje v zdravilišču. »Štorija« mojega 
letošnjega odhoda/prihoda v Laško je 
zares »butalska«.

Tudi letošnjo pomlad sem neuča-
kano pričakovala vabilo Zveze para-
plegikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) 
– razpis datumov skupin in zdravilišč, 

Alenka Oblakovič | Obnovitvena rehabilitacija v Laškem

BUTALSKA ŠTORIJA
Laško je zakon! Vsaj zame, ki poleg udobne namestitve, učinkovitih terapij, najboljše 
družbe, prijaznega vremena, okusne hrane in aktivnega vsakdana potrebujem sebi pri-
merno nego.

ki so nas ali nas bodo letos sprejela 
na obnovitveno rehabilitacijo. Lepega 
dne je težko pričakovana poštna pošilj-
ka naposled prispela. Nemudoma sem 
pregledala vse razpoložljive variante. 
Skrbno in natančno. Odločila sem se 
za julijski 14-dnevni termin v Laškem 
ter za rezervo dodala še dva nadome-
stna za avgusta ali septembra. Nato 
sem svoje želje poslala Janku na ZPS 
in vse skupaj zaradi obilice društvenih 
dogajanj (o njih ste lahko brali v prejšnji 
številki Paraplegika) malce pozabila. 

V sončnem junijskem dnevu me 
je na recepciji pričakovala pošta z lo-
gotipom ZPS-ja na ovojnici, ki mi je na 

ustnice izvabila nasmeh. »Pa poglejmo, 
kaj piše!« Zapisani datum odhoda v La-
ško me je razveselil: »Hura, tam bom 
ravno v času prireditve Pivo in cvetje!« 
Od veselja sem malone poskočila z 
vozička in nato vse do zadnjega jutra 
živela v sveti veri, da je julijski termin 
pravi. Predsedniku Petru sem vsako-
krat, ko sva se slišala ali videla, zaupala 
svojo prošnjo za društveni prevoz in 
potrpežljivi šef gorenjske stotnije mi je 
vedno zatrdil, naj bom brez skrbi. Ne-
kaj dni pred hrepeneče pričakovanimi 
počitnicami mi je družabnik v domu 
dodobra očistil voziček, da se je na 
soncu lesketal kot nebeški sij nad glavo 
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angela. Predzadnji dan sem vse svoje 
dopisovalce in sledilce po »mailu« ob-
vestila o svojem skorajšnjem odhodu v 
Laško. Moja najboljša sestra Meri (pri-
dna kot čebelica ali mravljica) je za slo-
vo z »mašinco totalka pospravila mah« 
z glave mojega intimnega prijatelja 
Iveka. Saj veste: na dobri strehi mah ne 
raste. Zadnjo noč sva se še bolj nežno 
in tesno objela ter v precej nemirnem 
dremežu pričakala jutro. Že navsezgo-
daj, kazalci so se šesti uri šele bližali, me 
je razveselil s kavo v postelji, bolničarka 
pa me je uredila med prvimi, da bi bila 
zagotovo pravočasno nared. Poldrugo 
uro pred odhodom, ko sem imela vse 
pripravljeno in je kovček že čakal v avli, 
sem še zadnjič prijela zdraviliško vabilo 
v roke, ga razgrnila in prebrala. Glej ga 
zlomka, nenadoma se mi je zabliskalo 
v glavi in stemnilo pred očmi. V njem je 
namreč pisalo: vaš prihod v Zdravilišče 
Laško je načrtovan v četrtek, 7. avgusta. 
Osuplo (ker ni pisalo: v ponedeljek, 7. 
julija), z zadrgnjenim grlom in bolečim 
stiskanjem v predelu srca sem se spra-
ševala: »Aaaaa, kaj je zdaj to? Kdo mi je 
spremenil datum? Mar se mi je povsem 
zmešalo? Kaj naj zdaj storim?« Začetne-
mu pretresu je sledil klic »ziher šoferja« 
Zlatka, kateremu sem zaupala, da sem 
se zmotila v datumu. Sprva mi ni verjel, 
nato se mi je prijazno, nikakor ne privo-
ščljivo, prijateljsko nasmejal. Poklicala 
sem tudi svojega Iveka, ki se mu je v 
jedilnici pri zajtrku skorajda zaletelo od 
presenečenja ob naročilu, naj kovček in 
potovalko vrne v sobo. Potem sem v 
domu o svoji popolni površnosti poro-
čala vsem odgovornim v zdravstveno-
-negovalni službi in požela salve sme-
ha, a hkrati z njimi tudi pomirjujočo 
tolažbo, da se datumska pomota lahko 
pripeti vsakomur. O spremembi nisem 
pozabila obvestiti moje Meri. Tako me 
je bilo sram, še posebej pred svojimi 
društvenimi kolegi, da sem jim isto do-
poldne po elektronski pošti napisala 
obupano, sluzavo, kičasto in depresiv-

no opravičilo v stilu: žal mi je, zelo mi je 
žal, prosim, odpustite mi moj greh. Brž-
kone so sami pri sebi pomislili, da se mi 
je »čist zmešal«. Naslednjega dne sem 
na vse skupaj pogledala kot na najbolj 
smešno prigodo in jih zaprosila, naj 
moje jokavo sporočilo pozabijo. Vsaka 
šola nekaj stane, mar ne? Moja me je 
naučila, da se moram otresti samoob-
toževanja, občutkov krivde in manjvre-
dnosti ter neustrašno in pokončno iti 
dalje ne glede na mnenje drugih.

Naposled je po enomesečnem pre-
moru zasijalo četrtkovo avgustovsko 
jutro. Trenutek, ko se je bilo potrebno 
zares posloviti od Iveka in se odpravi-
ti v mesto ob spodnjem toku Savinje 
novim dogodivščinam naproti. Tokrat 
Meri za slovo ni obrila Iveka »na golo«, 
a sva mu košnjo obljubili za čas moje 
vrnitve. Še zadnji pregled seznama vse-
ga, kar sem nameravala odnesti s seboj, 
in že sem v avli doma čakala na »fuzba-
lersko« izobraženega voznika Dejana. 
Na poti do mene je v Sp. Besnici že po-
bral članico Aniko (Ana Obreza), s kate-
ro sva nato delili sobo. Niti sanjalo se mi 
ni, kdo od članov ZPS-ja bo v tokratni 
skupini, čeprav so me mnogi spraševa-
li. Vztrajno sem odgovarjala: »Pustimo 
se prijetno presenetiti! Vem, da bom 
imela v Laškem najboljšo družbo!« Že 
res, da pogumna, jezična ter hudomu-

šna Anika po starosti ni ravno moja vr-
stnica in bi bila lahko pri svojih 84-tih 
letih moja mama, sva se vseh 14 dni 
prav prijetno razumeli. Pot do Laškega 
je v lahkotnem spoznavnem pogovoru 
minila tik-tak. Še predno je Dejan uspel 
razložiti najino prtljago, sem pred vho-
dom hotela zagledala svojo znanko 
Anico iz Ribn'ce, ki je bila v Laškem na 
obnovitveni rehabilitaciji preko Dru-
štva PARAS. Zatem sem zagledala še 
nekaj znanih obrazov iz istega društva 
in Združenja multiple skleroze Sloveni-
je (ZMSS). Srce mi je poskočno zaigralo: 
»Hura, saj to so sami naši!« V naglici sva 
z Aniko opravili prijavo v recepciji ho-
tela in že se je najin prijazni voznik od 
naju poslovil, medtem ko sva sami pri-
čeli dvotedenski terapevtski, pozitivno 
čustveno obarvan, socialno aktiven ter 
duhovno sproščujoč dopust.

Po prijaznem sprejemu na nego-
valnem oddelku in nastanitvi v sobi 
sem se odpravila na zdravniški pregled. 
Seveda nisem bila edina, ki je hotela v 
zdravničino ordinacijo, zato mi je do-
brodušni zdravstveni tehnik predlagal, 
naj si najprej privoščim kavo in se po 
dobri uri vrnem v ambulanto. Tudi prav. 
Med čakanjem na kavo sem brskala po 
množici stvari na dnu moje malhe v is-
kanju denarnice. Ker je vloženemu tru-
du navkljub nisem našla, sem iz torbe 
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na mizico stresla njeno celotno vsebi-
no. Pogledujem z očmi, pregledujem z 
rokami, denarnice nikjer. Nenadoma se 
mi je pred očmi izrisala spominska slika 
domske sobe, ko sem se namenila pre-
deti denarnico iz modre v rdečo torbo, 
ki je potem z menoj romala v Laško. 
Med prestavljanjem me je očitno nekaj 
tako zmotilo, da se je vse skupaj kon-
čalo pri nameri in ne pri zaključku. Še 
dobro, da v pozabljeni denarnici nisem 
imela shranjenih vseh dokumentov in 
da sem v hlačnem žepu imela nekaj 
kovancev, s katerimi sem plačala kavo. 
Med razmislekom, koga naj poprosim, 
da mi v zdravilišče pošlje 
vsaj pol stotaka, se mi je 
utrnila ideja in poklica-
la sem našo dobrosrčno 
blagajničarko Nevenko. 
Vedno ustrežljiva mi je 
hitro nakazala meseč-
no žepnino. Denar sem 
prejela že naslednji dan 
in od tu dalje so moje 
počitnice potekale pov-
sem brezskrbno. No, ne 
povsem, saj sem v prvem 
tednu oddiha med spro-
ščenim pohajkovanjem 
po Laškem izgubila tri stvari: flis jakno, 
bombažen pulover in »plehnat« uhan. 
Kljub hitremu povpraševanju po obeh 
izgubljenih kosih oblačil na recepciji 
obeh hotelov in celo v Domu starejših 
(tam sem se zadržala na kratkem obi-
sku), le-teh nisem našla. Morda pa sta 
oblačili komu prišli prav. Tudi dobro, 
zaradi tega ne bo konec sveta. Tokrat 
sem v Laškem prvo resno pogovorno 
zvezo, kasneje tudi prijateljsko, vzpo-
stavila z mladim, čustveno občutljivim 
gejem Marcelom. Priznati moram, da 
doslej še nisem prijateljevala z geji (nič 
nenavadnega glede na moje fizično 
okrnjene socialne stike). Vsestransko 
dozorel in inteligenten človek lahko 
sprejme v svoj čustveno socialni krog 
vse ljudi, ki so v glavi in srcu naravnani 

k dobremu, miru in ljubezni, ne glede 
na njihova nagnjenja, naravnanosti in 
usmeritve. Sedaj še toliko bolj spoštu-
jem LGTB-jeve vrednote in priznavam 
njihove pravice do izenačitve njihove 
partnerske zveze z (izven)zakonsko 
zvezo heteroseksualnega para. Ne 
morem pa sprejeti njihove zahteve po 
pravici do posvojitve (tujih!, ne svojih) 
otrok. Iz lastnih izkušenj vem, da otrok 
za čim boljšo samopodobo, zdravo 
duševno, čustveno in spolno identite-
to ter za izgrajevanje sebe v odnosu 
z drugimi in iskanje svojega položaja 
v družini in družbi, potrebuje mamo 

in očeta, to pomeni prava, ljubeča in 
odgovorna heteroseksualna starša. Če 
sem s svojim mnenjem koga prizadela, 
naj mi bo, iskreno prosim, na tem me-
stu oproščeno.

Hkrati sem pričela navezovati stike 
s člani ZPS, s katerimi smo bili na ob-
novitveni rehabilitaciji v isti skupini. 
Najprej sem srečala dobro znanko Ma-
rijo Vraničar iz Društva paraplegikov 
ljubljanske pokrajine. Mislila sem, da v 
tej skupini ni veliko naših članov in moji 
domnevi je Marija pritrdila. Prvega so-
botnega popoldneva so gostinci na 
terasi našega hotela pripravili piknik. 
Zapeljala sem se do prve proste mize 
in pojedla svoj »kremenatlc« v družbi 
živahnih in šaljivih mladcev iz Zveze 
za cerebralno paralizo Sonček, s kate-

rimi sem se kasneje veliko družila. Po 
obedu sem prostor odstopila druge-
mu lakotniku, saj za vse »piknikarje« ni 
bilo dovolj miz, in se zapeljala k drugi 
mizi, kjer me je ogovoril razigrani, ve-
dno nasmejani dobrovoljček Kristjan 
Žunko iz Društva p. severne Štajerske. 
Beseda je izvabila besedo in preden 
se je h Kristjanu vrnila njegova »boljša 
polovica« Nataša Godec (tudi članica 
Društva p. s. Štajerske) sva postala že 
dobra znanca. Tudi z Natašo sva hitro 
navezali prijeten stik in si ob kasnejših 
skupnih »kofetkanjih« marsikaj zaupali. 
Ker pri spoznavanju novih ljudi, četudi 

gre za člane iz vrst ZPS-
-ja, nisem ravno nagla, 
sem se odločila, da bom 
za spoznavanje preosta-
lih izrabila naslednje dni. 
Naslednjega dne sem 
ogovorila simpatična 
in zgovorna mladeniča 
Boruta Plešnarja ter 
Sebastijana Bahurja 
(oba sta člana Društva 
p. severne Primorske). 
Konca tedna sta preži-
vela v družbi brhkih, za-
peljivo zalih in prav nič 

sramežljivih deklet. Poba sta nam raz-
lagala, da to nista njuni izbranki, tem-
več osebni asistentki, vendar nismo bili 
povsem prepričani, ali jima kaže verjeti. 
Že prvo popoldne sem na hodniku ne-
govalnega oddelka srečala starejšega 
gospoda na vozičku, za katerega sem 
domnevala, da je član ZPS-ja. To je bil 
Stane Sladič iz Zagorja ob Savi (član 
Društva p. ljubljanske pokrajine). Kljub 
močno izraženi tetraplegiji in povsem 
oslabelim mišicam v rokah je bil Stane 
izredno in zgledno vztrajen, trmast v 
lastno korist in odločen pri poganjanju 
svojega vozička. Pred vhodom v hotel  
sem naletela tudi na potrpežljivega v 
vozičku sedečega gospoda, za katere-
ga se je potem, ko sem ga ogovorila, 
pokazalo, da je Janez Starič iz Treb-
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njega (član Društva p. Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja). Kasneje sva pogosto 
brez zadrege večkrat izmenjala kakšno 
besedo. V meni domuje močan social-
ni čut za sočloveka, zato vedno najdem 
način zbližanja in povezovanja. Dolgo 
je tega, kar sem ugotovila, da veliko 
lažje navezujem nove in sveže stike z 
doslej neznanimi ljudmi, če se pridru-
žim kadilskemu omizju, torej sem si 
naslednji dan kupila zavojček cigaret. 
Saj veste, kako preprosto poteka prvo 
soočenje, predstavljanje med kadilci: 
»Oprostite, a mi lahko posod'te ogenj?« 
Nato pogovor steče, če smo le dovolj 
pogovorno spretni ali po domače 
»gobčni«. Tako sem spoznala tudi bolj 
tihega oz. zadržanega mladca z ime-
nom Niki Dujic (član Društva p. Istre 
in Krasa). Po dobrem tednu bivanja in 
uživanja v Laškem nas je na spoznav-
no druženje ob pijači povabila Irena 
Škorja, vodja recepcije hotela Zdravili-
šče. Zbrali smo se v banketnem salonu 
(poleg nas so bili tudi člani Združenja 

multiple skleroze Slovenije) in tam sem 
med vsemi mladimi, počitniško živah-
nimi in sproščenimi dopustniki uzrla  
še en neznan obraz. Viktor Rode  
(član Društva p. ljubljanske pokrajine)  
je bil pogumen ter svobodomiselno 
zgovoren in nas je navdušil s svojimi 
»zdravo-kmečko-pametnimi« razmi-
šljanji. Mnogo podobno globokou-
mnih in razgledanih ljudi bi nujno po-
trebovali v naši ljubi Sloveniji, da bi nam 
končno posijalo sonce in nas odrešilo 
krize. Viktor je bil pobudnik predloga, 
da se vsi udeleženci obnovitvene re-
habilitacije te skupine z razglednico 
s pozdravi iz Laškega spomnimo na 
Zupanovega Janka, koordinatorja OR 
pri ZPS-ju, ter se mu tako zahvalimo za 
dobrovoljno, potrpežljivo upoštevanje 
in koordinacijo naših »obnovitvenih« 
želja. Janko, resnično najlepša hvala za 
ves tvoj trud in razumevanje! Čez nekaj 
dni sem med čakanjem na elektrotera-
pijo spoznala še Janeza Češnovarja iz 
Ljubljane, zadnjega člana ZPS-ja v naši 

avgustovski skupini. S tem je bila veriga 
članov sklenjena. Pri močno povezani, 
prijateljsko obarvani, mladostno ži-
vahni, v komunikaciji preprosto odlič-
ni, glede nege in oskrbe zadovoljni in 
v pivski kondiciji zelo dobri skupini ni 
pomembna številčnost verižnih čle-
nov, ampak čim boljša medsebojna 
povezanost ter usklajenost. Upam, da 
v zapisu nisem nikogar izpustila. Če 
sem, naj mi bo oproščeno. Za konec le 
še to: ob zaključku naše obnovitvene 
rehabilitacije sem v svojem imenu in v 
imenu mojih so-počitnikarjev napisala 
vsem službam hotela iskreno zahvalo 
za prijaznost, uslužnost, ustrežljivost in 
predanost napornemu delu. Moj zapis 
o dopustovanju v Laškem je končan, a 
najboljši utrinki, obnovljene psihofizič-
ne moči, trdne prijateljske vezi, najlepši 
spomini in izpraznjeni bančni računi 
bodo ostali v nas še vse leto, saj storili 
bomo vse, da jih ne bomo tako hitro 
pozabili. 

Lep pozdrav vsem!

Anka Vesel | Obnovitvena rehabilitacija v Moravcih

PRIJETNO BIVANJE
Daljnega leta 1960 so beli rudarji iz Lendave na travniku, nedaleč od potoka Lipnica, is-
kali nafto in našli »zlato«. Termalna voda je zgodovino majhnega kraja Moravci obrnila 
na glavo.

Glas o zdravilni termalni vodi 
se je bliskovito razširil. Sprva 
so se domačini namakali v 

jašku velikosti 2 x 3 m, nato so očistili 
novi jašek in ga pripravili za kopanje. S 
prostovoljnim delom so uredili okolico. 
Leta 1962 je kopališče pričelo dobiva-
ti svojo pravo podobo, poskrbljeno 
je bilo tudi za gostinsko ponudbo. V 
letu 1964 je Ministrstvo za zdravstvo v 

Ljubljani po številnih opravljenih ana-
lizah razglasilo termalno in mineralno 
vodo za naravno zdravilno sredstvo. 
1966. so trije bazeni, bungalovi, stalna 
zdravniška služba in gostinska ponud-
ba zadovoljevali domače in tuje goste. 
Leta 1969 je z delovanjem pričela fizi-
oterapevtska služba, odprla so se tudi 
vrata velikega okroglega bazena. V na-
slednjih letih so zgradili pokriti bazen, 

nove bungalove v panonskem stilu in 
restavracijo. 1980. so v uporabo predali 
prostor za kampiranje. V letu 1982 so z 
otvoritvijo Hotela Termal poskrbeli za 
dvig kvalitete turistične ponudbe in 
zadovoljstva gostov. V naslednjih letih 
so jo še nadgrajevali z novimi vodnimi 
površinami, apartmaji in zdraviliškimi 
storitvami. Leta 2000 so odprli vodno 
doživljajski park Terme 3000, štiri leta 
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Dvigalo ob bazenu (foto: Anka Vesel)

Kopalnica v sobi Hotela Termal (foto: Anka Vesel) 

kasneje pa novo termalno oazo Ther-
malium, v kateri je gostom na voljo 
več kot sto storitev za dobro počutje. 
Vse do danes se v Moravskih toplicah 
trudijo in razvijajo svojo ponudbo z iz-
gradnjo novih hotelov, vodnih atrakcij, 
igrišč za golf, gostinskih lokalov ipd., 
s katerimi poskušajo zadovoljiti vse 
generacije in poskrbeti za vse okuse. 
Temelj turistične ponudbe predstavlja 
črna termo-mineralna voda, katere bo-
gastvo se skriva v zdravilnih učinkih. 
Kopanje v vodi blagodejno vpliva na 
različne oblike revmatizma, priporočlji-
vo je za rehabilitacijo po poškodbah in 
operacijah lokomotornega sistema ter 
za nekatere kožne bolezni.

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
so že pred nekaj leti razširili ponudbo 
koriščenja obnovitvene rehabilitacije 
na več destinacij, med drugim so do-
dali Moravske toplice. Člani ZPS smo 
nastanjeni v hotelskih sobah hotela 
Termal, prilagojenih za invalide. Hotel 
je bil zgrajen pred več kot tremi dese-
tletji, zato je na modernost in danes že 
skoraj samoumevne standarde težko 
računati. Pred vhodom v hotel so tri-

je parkirni prostori, 
namenjeni gibalno 
oviranim osebam, 
prav tako jih je nekaj 
na bližnjem parkiri-
šču. Pot do vhoda 
v hotel je urejena s 
klančino primernega 
naklona. Vhod ima 
vetrolov, dvojna vra-
ta so avtomatska. Na 
recepciji v avli je pult 
previsok za osebe na 
invalidskih vozičkih. 
V nadstropja, katerih 
tla so prekrita s teks-
tilno oblogo, vozita 
dvigali, a se vrata 
prehitro zapirajo. 
Sobe so majhne in 
je z vozičkom mane-
vriranje nekoliko oteženo. Bolniške po-
stelje imajo lesen okvir in omogočajo 
nastavitev višine, vzglavja in vznožja. 
Prehod med posteljo in nočno oma-
rico na nasprotni steni je ozek. Majhne 
so tudi kopalnice. Sanitarije so opre-
mljene z oprijemali za roke, dostop do 
tušev je neoviran. Najbolj moti na ste-
no pritrjen stol pod tušem, ki ni le pre-
majhen, temveč rahlo visi naprej in je 
možnost zdrsa zelo velika. Tuš je opre-
mljen z oprijemalom za roke. Ogledalo 

in sušilec za lase sta 
na steni nameščena 
previsoko.

Do jedilnice vodi 
daljša strma klanči-
na, tekstilna oblo-
ga prekriva tudi tla 
v jedilnici. Dostop 
do terapevtskega 
dela je neoviran. 
V Termah 3000 so 
dostopi do bazenov 
urejeni s klančinami, 
medtem ko sami 
bazeni nimajo dvi-
gal. Dostop do zu-

nanjega bazena v hotelu Termal ovira 
stopnica; težavo rešujejo s premično, 
a zelo ozko leseno klančino. Bazen je 
opremljen z dvigalom. 

Članom ZPS v sklopu obnovitvene 
rehabilitacije pripadajo tri terapije na 
dan (v primeru uporabe polpenziona 
štiri) v dogovoru z zdravnikom. Stro-
kovno osebje se drži dogovorjenih te-
rapij in časovnih rokov. 

Številnim oviram navkljub je bi-
vanje prijetno. Osebje je prijazno in 
pripravljeno priskočiti na pomoč. Tem-
peratura vode v hotelskem zunanjem 
bazenu se giblje med 35 in 38 stopinja-
mi Celzija. V bazenih Term 3000 je tem-
peratura vode v posameznih bazenih 
različna, da bi zadostili vsej raznolikosti 
okusov in želja. Zajtrk in večerja sta sa-
mopostrežna, medtem ko sta za kosilo 
na voljo dva menija. 

Zaradi klimatskih razmer je v vzho-
dnem delu Slovenije vreme pogosto 
manj muhasto kot drugod, ravna po-
krajina pa omogoča gibanje na pro-
stem. V okolici Moravskih toplic so 
številne asfaltirane kolesarske steze, 
primerne za daljše sprehode. 

Osebje je prijazno in
pripravljeno priskočiti 

na pomoč.
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Jože Globokar | Ustanovljeno je Društvo uroloških bolnikov

PREDSEDNIK DRUŠTVA JE 
mag. FRANC HOČEVAR
V Ljubljani je bilo na ustanovnem zboru 8. julija ustanovljeno Društvo uroloških bol-
nikov Slovenije. Društvo se bo zavzemalo za uspešno zdravljenje in celostno reha-
bilitacijo uroloških bolnikov ter nenehno skrbelo za izboljšanje pogojev zdravljenja. 
Razvijalo bo prostovoljno delo in samopomoč, širilo znanje o boleznih sečil in oza-
veščalo bolnike o njihovih pravicah. Član društva lahko postane vsak polnoletni 
državljan Republike Slovenije, ki je pripravljen delovati v skladu z določili Statuta. 

Po začetnih formalnostih je uro-
log Borut Gubina, dr. med., 
med projekcijo slik predstavil 

urološke bolnike, potek bolezni in nji-
hovo zdravljenje. Med njimi tudi pa-
ra-in tetraplegike, ki smo še posebej 
dovzetni za obolenja sečil. Predstavil 
je ljubljansko urološko kliniko, njene 
posebne dejavnosti s sodobnim zdra-
vljenjem in uvajanjem novih metod. 
Mednje sodijo laparaskopske operaci-
je z robotsko napravo, ki je veliko bolj 
natančna in za pacienta neprimerno 
manj obremenjujoča. Urolog je v na-
daljevanju predstavil potek zdravljenja 
uroloških bolnikov in vlogo novou-
stanovljenega društva, ki naj bi med 
drugim opozarjalo na premajhne ka-
pacitete za obravnavo, na predolge 
čakalne vrste in si prizadevalo za vse-
stransko modernizacijo zdravljenja. 
V naslednji točki dnevnega reda so čla-
ni ustanovnega zbora obravnavali in 
sprejeli Statut – temeljni akt društva. 
Sledila je izvolitev organov društva. 
Prvi predsednik društva je postal mag. 
Franc Hočevar, ki je hkrati predsednik 
upravnega odbora. Upravni odbor po-
leg predsednika sestavljajo še tajnik Ni-
kolaj Miklič, blagajnik Ferdinand Gu-
bina, predsednik strokovnega sveta 
Borut Gubina, dr. med., in trije člani – 

Milka Krapež, Dušan Vrtovec in Žiga 
Bajde. Nadzorni odbor ima tri člane 
– predsednik Marko Bojc, Robert Že-
rovnik in Sabina Farkaš, enako kot 
strokovni svet društva v sestavi: predse-
dnik Borut Gubina, dr. med, Jure Biz-
jak, dr. med., in prof. dr. Andrej Kme-
tec, dr. med., vsi specialisti urologije.  
Po izvolitvi organov društva so člani 
ustanovnega zbora po predstavitvi 
in obravnavi sprejeli program dela ter 
finančni načrt za leto 2014. Novoizvo-
ljeni predsednik mag. Franc Hočevar 
je razgrnil smelo zastavljeni program 
dela, ki sloni predvsem na strokov-
nem in prostovoljnem delu organov 
in članov društva. Vsebuje podpo-

ro bolnikom in svojcem z urološkimi 
boleznimi, izboljšanje pogojev zdra-
vljenja, načrtovanje tehnološkega in 
strokovnega razvoja urologije ter vr-
sto naprednih idej. Pred društvom so 
številne začetne aktivnosti: postopek 
registracije, pridobitev prostorov za 
sestanke, odprtje računa, izdelava žiga 
in emblema ter pomembna pridobi-
tev statusa organizacije posebnega 
pomena oz. humanitarne organizacije 
ter včlanitev v ustrezno mednarodno 
organizacijo. Pomembna je tudi pro-
mocija društva, zato načrtujejo izde-
lavo spletne strani (brezplačno naj bi 
jo pripravilo podjetje Entrapharm) in 
zloženke. Živa Janež-Višnar je že pri-

Borut Gubina, dr.med., ob predstavitvi uroloških bolnikov; desno delovno predsedstvo usta-
novnega zbora (foto: Robert Žerovnik)
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pravila zajeten komunikacijski načrt, ki 
bo omogočil dostop do kakovostnih 
informacij o možnostih zdravljenja uro-
loških bolezni in o njihovi preventivi.  
Zveza paraplegikov Slovenije bo z 
Društvom uroloških bolnikov tesno so-
delovala, saj veliko naših članov pesti-
jo urološke težave in obolenja sečil so 
najpogostejša ter včasih tudi usodna 
pri poškodbah ali obolenjih hrbtenjače.  
Delovno predsedstvo ustanovnega 
zbora je ob mag. Francu Hočevarju, 
Danetu Kastelicu in Nikolaju Mikliču 
vodil Marko Bojc, na zboru pa je bilo 
prisotnih pet članov Zveze, ki so s pri-
stopno izjavo in plačilom članarine (10 
€) postali prvi člani Društva uroloških 
bolnikov.

Žiga, Slobodan in Robert – prvi člani Društva uroloških bolnikov (foto: arhiv ZPS) 

V domu je sedemnajst ležišč, trije sanitarni prostori, 
opremljena kuhinja in dnevni prostor s TV-jem.  
Na voljo vam je tudi zunanji prostor z žarom.

Informacije vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren  
za družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzije. 

CENA 
DNEVNEGA NAJEMA JE 

25 €

V ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno 
riviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip 
kartica) v času bivanja pripada en triurni obisk Savna 
parka, ki ga lahko izkoristi od ponedeljka do petka.

V prijetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo  
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene  

gibalno oviranim uporabnikom.

Informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro.
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803
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Ozirajoč se na dosežke v šol-
skem letu 2013/14, ko smo 
pozive k večji varnosti v ce-

stnem prometu predali 5.549 mlado-
stnikom na 73-ih predavanjih, si ne 
moremo kaj, da ne bi občutili ponosa, 
ker nam predstavniki osnovnih in sre-
dnjih šol vedno znova zaupajo nalogo, 
da z lastnimi življenjskimi izkušnjami 
opozorimo na pomen upoštevanja ce-
stnoprometnih predpisov ter vplivamo 
na zavest slovenskih mladostnikov pri 
prometni varnosti.

Posledic prometnih nesreč s hudimi 
telesnimi poškodbami se najbolj zave-
dajo naši predavatelji, ki so od začetkov 
v letu 2008 svoje življenjske zgodbe de-
lili že z 28.549 mladostniki in spoznali 
večji del Slovenije. V preteklem šolskem 
letu je predavanja na 11 delavnicah po-
slušalo 681 osnovnošolcev ter 4022 
srednješolcev na 51 delavnicah. 
Ker se zavedamo pomena sodelova-
nja z lokalno, regionalno in nacionalno 
skupnostjo, smo vključeni v številna 
dogajanja in sodelujemo na različnih 
prireditvah. Sodelovali smo na 10 do-
godkih, kjer so predavatelji izvedli 11 
delavnic za 846 mladostnikov.

Tretji teden v septembru poteka v 
znamenju evropskega tedna mobilno-
sti. Kot že več let zapovrstjo smo se pri-
družili pobudi – skupaj z občino Vojnik 

Barbara Kos | Še vedno vozim – vendar ne hodim

IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI 
NA SLOVENSKIH CESTAH
Podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa so zgovorni: od leta 2008 
se je število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami med mladimi (15–24 let) 
zmanjšalo za 87 %. Člani »Še vedno vozim – vendar ne hodim« verjamemo, da smo k temu 
prispevali tudi z našimi zgodbami, in smo prepričani, da lahko prispevamo k nadaljnje-
mu zmanjševanju števila hudo telesno poškodovanih mladostnikov na naših cestah. 

in Triglav Zavarovalnico smo organizi-
rali dan mobilnosti v Vojniku. Učen-
ce 8. in 9. razreda Osnovne šole Vojnik 
smo opozorili na pomen varnosti v ce-
stnem prometu, obnovili dosežke na-
šega gibanja ter predstavili prihodnje 
cilje. V sklopu dogodka so se predsta-
vili ročni kolesarji – handbikerji gibanja 
»Še vedno vozim – vendar ne hodim«, 
ki so družno s predstavniki lokalne 
oblasti, policisti in ostalimi udeleženci 
simbolično odpeljali kolesarsko traso 
z namenom opozarjanja na pravilno 
uporabo varnostne opreme na kolesih. 

Septembra smo izpeljali delavni-
co v okviru Festivala drugačnosti 
v Slovenj Gradcu, ravno tako v okviru 
evropskega tedna mobilnosti, ter se 
predstavili na dveh dogodkih v Lju-
bljani – Festivalu nevladnih organi-
zacij LUPA 2013 in Varno na poti v 
trgovskem centru Supernova Ljubljana 
- Rudnik. Za prometno varnost najmlaj-
ših in njihovih staršev smo s Kuža Pazi-
-jem skrbeli v nakupovalnem središču 
BTC City na festivalu nakupov in za-
bave.

Prvič smo o pomenu varnosti v ce-
stnem prometu ozaveščali obiskoval-
ce Javnega zavoda ŠKTM za šport, 
kulturo, turizem in mladino Radlje 
ob Dravi. Prisluhnilo nam je približno 
25 poslušalcev različnih starosti. Pre-

davanju so v sproščenem vzdušju sle-
dila vprašanja poslušalcev in pogovor 
o prometni varnosti. Organizatorji so 
izrecno zahtevali vsebine, ki pozivajo k 
zmerni rabi alkohola.

Marca je naš predavatelj, bivši mo-
torist, osveščal poslušalce moto de-
lavnice »Skupaj za večjo varnost« v 
prostorih Moto kluba Soča v Tolminu. 
Pred tem je prisotne nagovoril gospod 
Jure Kenda s Policijske postaje Tolmin, 
ki je ob pomoči slikovnega gradiva 
prikazal različne na motoriste prežeče 
nevarnosti na cestah in posledice trkov. 
Med poslušalci so prevladovali starejši 
(nad 35 let) člani Moto kluba Soča.

Obogatili smo dneve prometne 
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Borutovo predavanje na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad 
(foto: arhiv Vozim)

varnosti v Postojni in Mariboru ter 
tehnični dan devetošolcev v Mestni 
občini Velenje, kjer so vsebino s svoji-
mi izkušnjami popestrili gasilci, policisti 
in reševalci, ki med prvimi prispejo na 
kraj prometnih nezgod. V Velenju so 
prikazali pravilno vožnjo in ravnanje ob 
padcu s kolesom. 

Na vseh dogodkih so lahko obi-
skovalci preizkusili očala Fatal Vision, ki 
ponazarjajo različne stopnje alkoholizi-
ranosti in vpliv alkohola na zaznavanje. 

Med predavatelji velja posebej iz-
postaviti Boruta Pervanjo in Janeza 
Hudeja, ki sta letošnja prejemnika pri-

znanja Javne agencije RS za varnost 
prometa za večletno delo na področju 
preventive v cestnem prometu. Janez 
si je za svoje delovanje od idejne za-
snove projekta in izvedbe prvih pre-
davanj prislužil srebrni znak za več kot 
5 let aktivnosti, Borut pa bronastega z 
največ opravljenimi predavanji v 3-le-
tnem delovanju.

Če želite s svojo življenjsko zgod-
bo vplivati na zavest posameznikov o 
pomenu prometne varnosti, vljudno 
vabljeni k sodelovanju; pokličite nas na 
telefonsko številko 070 222 261 ali nam 
pišite na info@vozim.si.

V minulem šolskem letu smo uspe-
šno vzpostavili skupen jezik z Javno 
agencijo Republike Slovenije za var-
nost prometa. Njen direktor se je mar-
ca 2013 na Srednji šoli tehniških strok 
Šiška v Ljubljani na lastne oči prepričal 
o moči osebne izpovedi poškodovan-

Delavnica v Moto klubu Soča (foto: arhiv Vozim)

Opozarjanje na zaznavanje vpliva alkoho-
la s Fatal Vision očali na dnevu prometne 
varnosti v Mariboru (foto: Rok Črepinšek)

ca v prometni ne-
sreči in njen vpliv 
na mišljenje mla-
dih o prometni 
varnosti. Želimo, 
da bi obljube o 
podpori postale 
realnost, saj tr-
dno verjamemo, 
da bi tesnejše 
sodelovanje med 
vladnimi in nevladnimi organizacijami 
na področju prometne varnosti prispe-
valo k boljšim rezultatom zmanjšanja 
števila prometnih nesreč in hitrejšemu 

uresničevanju »Vizije nič«.
Že dolgo tli želja po 

mednarodni širitvi gi-
banja; v prihodnjem šol-
skem letu bomo poskusi-
li svoje izkušnje prenesti 
v Srbijo in v sodelovanju 
s Srbsko zvezo paraple-
gikov in tetraplegikov 
SPIKS seznanjati njihovo 
mladino o pomenu do-
slednega upoštevanja 

cestnoprometnih predpisov in posle-
dicah prometnih nesreč.

Zaključili bi s pismom Davida Raz-
borška, vodjo gibanja »Še vedno vozim 
– vendar ne hodim« ob zaključku šol-
skega leta 2013/14: 
»Pozdravljeni člani gibanja, par-
tnerji, podporniki, prijatelji. 

Težko je opisati ponos in spoštovanje, 
ki ga čutim do vas, članov gibanja. Še v 
enem šolskem letu več ste dokazali, da so 
meje v glavah posameznikov, ne pa tudi 
v vaših glavah.

Ponosni bodimo na preseženi rekord 
po številu sodelujočih dijakov na delav-
nicah (letos 5.549, od začetka našega 
delovanja 28.549 mladih), ponosni na 
vsako izrečeno besedo in misel, ki ste jo 
zasidrali mladim za ustvarjanje vrednot 
varne vožnje.

Fantje in dekleta, člani, partnerji, pod-
porniki in prijatelji, ne pozabite: skupaj 

moramo biti najbolj ponosni na življenja. 
Med mladimi (15–24 let) je od leta 2008 
do danes 60  % manj prometnih nesreč, 
67 % manj nesreč s smrtnim izidom, 87 % 
manj nesreč s hudimi telesnimi poškod-
bami. Žal še vedno občutno preveč (lani 
23 smrtih žrtev v tej starostni skupini).

Le ugibamo lahko, kakšno bo stanje 
ob dosegu našega cilja (predati zgodbo 
celotni generaciji – vsako šolsko leto cca. 
17.000 mladostnikom).

Pišem kljub občasni naveličanosti 
zaradi obljub, kako bo preventiva siste-
matično urejena, a verjamem, da enkrat 
bo, kljub utrujenosti zaradi pomanjkanja 
sredstev za tovrstne programe v cestnem 
prometu. Pa vendar me naše delo vedno 
znova navdaja, kot mi je prijatelj omenil, 
z bolnim optimizmom. A le-ta prinaša 
rezultate. In to na terenu. Ne dovolimo 
si utrujenosti od poslušanja obljub in ne 
pozabimo, da vztrajno delo premaga vse.

Hvala vam: člani, partnerji, podpor-
niki, ravnatelji, učitelji in drugi delavci na 
šolah – v imenu vseh rešenih življenj in 
preprečenih poškodb.«
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Z avtobusi Ljubljanskega potni-
škega prometa se invalidi z brez-
plačno urbano prevažamo že 

dlje časa. Hodeči invalidi lahko upora-
bljajo vse avtobuse, gibalno ovirani pa 
le nizkopodne. Skoraj vsi avtobusi pri 
LPP so nagibni ali opremljeni s klančino.

PREVOZ NA KLIC
Najboljše je, da izkoristimo t. i. »Pre-

voz na klic«. Prometno-nadzorni center 
priporoča, da jih na tel. številko: 01 58 
22 425 ali 051 449 992 pokličemo vsaj 
nekaj ur pred načrtovano vožnjo, tako 
bodo voznika pravočasno obvestili, da 
jih na določeni postaji ob predvideni uri 
čaka potnik z oviranostjo. Za potnike na 
invalidskih vozičkih je pomembno, da 
nameravano pot centru sporočijo en 
dan prej. Tako si zagotovijo, da bo na 
njihovo postajo pripeljal avtobus s klan-

Zbrala Mirjam Kanalec | Dostopnost javnega prevoza

LJUBLJANSKI POTNIŠKI 
PROMET ZA VSE
Ljubljanski potniški promet vse bolj dostopen za gibalno 
ovirane osebe

čino. Pri »prevozu na klic« potnik nemu-
doma dobi potrebno povratno informa-
cijo, saj se lahko zgodi, da je avtobus z 
gibalno oviranim potnikom že zaseden. 
Prednost »Prevoza na klic« – voznik 
je vnaprej seznanjen s potnikom, ki po-
trebuje pomoč, in temu primerno lahko 
ukrepa. Poleg tega mu lahko pomaga 
tudi v slučaju izjemnih razmer (obvo-
zi, nesreče ...), ga spremlja in poskrbi,  
da varno pride domov oz. do spremlje-
valca.

Zahtevo za prevoz na klic po SMS 
lahko uporabijo gluhi in naglušni, glu-
ho-slepi in osebe, ki uporabljajo zna-
kovni jezik. SMS pošljejo na: 051 449-
992, in sicer najmanj eno uro pred 
potovanjem. V sporočilo napišejo: kdaj 
in kje želijo vstopiti / izstopiti, kdaj in s 
katero linijo potujejo, v kateri smeri, ter 
kakšno pomoč bodo potrebovali.

Kako drugače dobiti informacijo, 
kdaj na vašo avtobusno postajo pri-
pelje nizkopodni avtobus? V brskalnik 
vpišite: telargo (http://bus.talktrack.
com/) ali pa pokličite zgoraj omenjeni 
številki. Bodite pozorni na malo črko 
n, ki označuje nizkopodni avtobus! 
Na spletni strani DP ljubljanske po-
krajine imajo (pod koledarčkom) dve 
sličici, ki služita kot povezavi do vseh 
potrebnih informacij.

BREZPLAČNA URBANA
20. februarja je začel veljati Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in načinu izvajanja mestnih 
linijskih prevozov potnikov, ki med 
drugim določa tudi upravičence do 
brezplačne uporabe javnega prevoza v 
mestnem prometu. Vozovnica je upo-
rabljiva za neomejeno število voženj 
na vseh linijah mestnega potniškega 
prometa znotraj skupine postajališč v 
Mestni občini Ljubljana.

Brezplačen prevoz z LPP za eno 
območje 

Pravico do terminske brezplačne 
vozovnice imajo osebe s stalnim prebi-
vališčem na območju MOL. Upravičen-
ce do brezplačnega zapisa terminske 
vozovnice s spremljevalcem na kartico 
urbana zelene barve določa 11. člen 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organizaciji in načinu izvaja-
nja mestnih linijskih prevozov potnikov 
– prvi odstavek spremenjenega 25. 
člena (Uradni list RS, št. 9/14). O pravici 
do pridobitve brezplačne vozovnice na 
podlagi vloge upravičenca odloča po 
novem pristojni organ MOL.

Predstavitev 10 novih zgibnih vozil – metanbusov (foto: Nik Rovan)
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Upravičenec mora pristojnemu or-
ganu MOL predložiti vlogo za pridobi-
tev brezplačne vozovnice za občane s 
stalnim prebivališčem na območju MOL 
(http://www.jhl.si/sites/default/files/ 
upload/lpp/obrazec_za_pridobitev_
brezplacne_vozovnice.pdf). K vlogi je 
potrebno predložiti dokazila o upravi-
čenosti do pridobitve brezplačne vo-
zovnice. Pošljite jo po pošti na: Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Lju-
bljana. Popolno opremljeno vlogo lah-
ko predate tudi prevozniku v potniški 
blagajni v zaprti kuverti. Pristojni organ 
bo v tridesetih dneh od dneva vložitve 
odločil, ali ste upravičeni do brezplač-
ne vozovnice. 

Brezplačen prevoz za dve ali tri 
območja

O pravici do pridobitve brezplačne 
vozovnice za 2. in 3. območje v mreži 
linij LPP odloča pristojni organ občine, 
v kateri ima upravičenec stalno prebi-
vališče. Vlogo lahko pridobite na po-
vezavi: http://www.lpp.si/sites/default/
files/lpp_si/stran/datoteke/vloga_pri-
dobitev_brezplacne_vozovnice_sose-
dnjih_obcin.pdf. 

Če povezave naslednje leto ne 
bodo več aktualne, si oglejte to rubriko 
pod: www.lpp.si / urbana / brezplačen 
prevoz.

IDENTIFIKACIJSKE KARTICE IN 
METANBUSI

Evropski teden mobilnosti je letos 
tradicionalno potekal od 16. do 22. sep-
tembra. LPP,  ki vsako leto sodeluje v 
aktivnostih tudi kot nosilec trajnostnih 
ukrepov, je na prireditvi, ki je potekala 
17. septembra na Kongresnem trgu v 
Ljubljani, predstavil dva pomembna 
ukrepa. 

V sklopu »Predstavitve eko vozil 
javnih podjetij skupine JHL in Mestne 
občine Ljubljana« je LPP letošnje leto 
predstavili 10 novih zgibnih vozil – me-
tanbusov. V floti LPP je sedaj skupno 36 

metanbusov, kar predstavlja že 17 % 
celotnega voznega parka. V mobilni 
razstavi, ki je sledila predstavitvi vseh 
eko vozil skupine JHL, je LPP predstavil 
trajnostni ukrep identifikacijskih kartic 
za osebe s posebnimi potrebami, ki 
je tako za LPP kot za osebe s posebni-
mi potrebami izrednega pomena, saj 
vzpostavlja nove načine dostopnosti 
do javnega potniškega prometa, hkra-

ti pa omogoča, da nevidni postanejo 
vidni, ker je veliko gluhih in naglušnih, 
slepih in slabovidnih ter drugih oseb s 
posebnimi potrebami, ki jih ne prepo-
znamo na prvi pogled in jim zato tako 
vozniki kot potniki težje pomagajo. Na 
otvoritvi mobilne razstave »Ljubljanski 
potniški promet za vse« so bili prisotni 
tudi predstavniki društev, odgovornih 
za osebe s posebnimi potrebami na 
lokalnem in državnem nivoju.

Identifikacijska kartica Ljubljanskega potniškega prometa omogoča, da voznik 
in potnik – oseba s posebno potrebo – lažje in hitreje komunicirata. Prepoznati 
potnika, ki ima posebne potrebe, je v kratkem času, ki ga ima voznik na voljo 
na postajališču, včasih težko. Zato je najbolje, da se oseba s posebno potrebo 
predstavi vozniku sama, kadar to želi, oziroma, ko potrebuje njegovo pomoč.
V ta namen smo izdelali identifikacijske kartice, ki si jih lahko ogledate 
ob pomikanju proti zadnjim izstopnim vratom. 

Identifikacijske kartice uvajamo v času Evropskega tedna mobilnosti 2014.
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IDENTIFIKACIJSKA KARTICA ZA “PARAPLEGIKE” 

Mobilna razstava na Kongresnem trgu v Ljubljani ob dnevu brez avtomobila (foto: Nik Rovan)

Identifikacijske kartice, s pomočjo 
katerih lahko potujejo osebe s poseb-
nimi potrebami, so že na voljo na sple-
tni strani: www.lpp.si; oglejte si izpo-
stavljeno rubriko zelene barve. Kartico 
lahko potem, ko ste jo s pomočjo sple-
tne strani natisnili in izpolnili, namestite 
v prozorni ovitek, ki ovija urbano, in jo 
po lastni presoji pokažete vozniku ob 
vstopu na avtobus ter si zagotovite nje-
govo pomoč pri izrednih dogodkih ali 
vsakdanjem potovanju z avtobusom. 
Kartica je namenjena izključno prepo-
znavanju potreb potnika; uporablja naj 
jo skupaj z veljavno urbano. Odgovorni 
predstavniki društev in organizacij za 
osebe s posebnimi potrebami menijo, 
da so tovrstne kartice pomemben ko-
rak k izboljševanju komunikacije med 
voznikom in osebo s posebno potre-
bo. Dogodku se je pridružil tudi župan 
Zoran Janković.
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Mirjam Kanalec | Intervju z Borutom Gubino, dr. med.

»NA KLINIKI BI ŽELEL USTVARITI OKOLJE, 
KI BO VZPODBUDNO ZA KOLEGE IN 
USTREZNO ZA BOLNIKE«
Po treh letih dogovarjanj med Zvezo paraplegikov Slovenije in Kliničnim oddelkom za 
urologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je 15. septembra pričela delovati 
triažna ambulanta za paraplegike in tetraplegike. Preglede bo opravljal zdravnik dr. 
BORUT GUBINA, specialist urolog, ki smo ga prosili za pogovor. 

Dr. Borut Gubina je zaposlen v 
Univerzitetnem kliničnem centru in je 
asistent na medicinski fakulteti. Diplo-
miral je leta 2001, leta 2008 pa specia-
liziral na področju urologije. Ukvarja se 
predvsem z minimalnimi invazivnimi 
posegi, laparoskopijo. Pol leta je bil na 
usposabljanju v Bordeaux-ju v Franciji, 
bolnici, kjer izvajajo minimalne invaziv-
ne posege. 

Včeraj ste v triažni ambulanti v pr-
vem nadstropju UKC-ja, v prostorih 
cistoskopije, že pregledali prvega 
paraplegika. Kakšni so vaši vtisi?

Veseli me, da je ambulanta priče-
la z delom. Doslej sem pregledal štiri 
bolnike, z enim sva takoj opravila tudi 
rentgenska slikanja in dodatne pose-

ge. Ob vsakem pregledu so se mi po-
rodile nove ideje, kako bi ga lahko še 
izboljšal. 

Po treh letih naporov za ureditev 
triažne ambulante za para- in te-
traplegike smo končno dosegli, 
da je le-ta začela delovati. V času 
dogovarjanj so se zvrstila imena 
številnih urologov, ki naj bi delo-
vali v tej ambulanti. Preveval nas je 
občutek, da naša populacija ni do-
volj zanimiva za obravnavo. In zdaj 
vas končno imamo! Kako s(m)o vas 
»pregovorili«?

Seznanjen sem bil s težavami vaše 
populacije uroloških bolnikov. Razmere 
so mi postale bolj jasne, 
ko sem se začel sooča-
ti s sprejemi na kliniko. 
Spoznal sem, kako neu-
rejeno je stanje na tem 
področju. Ugotovili smo, 
da nas pesti veliko po-
manjkanje operativnega 
časa, torej možnost, da 
bi k nam napotene bol-
nike operirali ter jim nu-
dili hitro in pravočasno 
oskrbo. Ob prizadevanjih za izboljšanje 
položaja smo se domislili, da bi uredili 
referenčno ambulanto, nevro-urološko 

ambulanto, kjer bi bolnike z nevrolo-
škimi težavami tudi urološko vodili in 
jim pomagali. Odločil sem se za aktivni 
pristop, da sodelujem pri vzpostavitvi 
preprostega in dostopnega »servisa« 
za vaše bolnike. Sčasoma nameravamo 
vključiti dodatnega zdravnika, da bo 
oskrba kontinuirana.

Kljub vsemu menim, da imamo 
para- in tetraplegiki specifične uro-
loške težave, vezane na poškodbo. 
Imate kaj izkušenj z nami?

Glede na to, da do sedaj tovrstni 
bolniki niso bili usmerjeni v točno do-
ločeno ambulanto, smo se vsi urologi 
srečevali z njimi in se z njihovimi teža-

vami spopadali vsak po 
svoje. Povrh tega sem 
v pogovorih z ostalimi 
kolegi urologi z izku-
šnjami pri delu s para- in 
tetraplegiki in iz knjig že 
dobil potrebno znanje. 
Operiral sem bolnike 
s podobnimi težava-
mi. Drži pa, da sem se 
v zadnjem času pose-
bej posvetil prebiranju 

strokovne literature in opazil lasten 
primanjkljaj znanja. Subspecialnost je 
zanimiva in se še vedno razvija. 

Borut Gubina, dr. med. specialist urolog 
(foto: MK)
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Ste imeli podporo predstojnika in 
vodstva pri tej odločitvi?

Seveda. Brez podpore odgovornih 
ne gre, saj to ni solistična akcija. S pred-
stojnikom dr. Štrusom smo pretehtali 
razpoložljive možnosti in ugotovili, da 
bi taka ambulanta zlahka zaživela. Ni 
potrebno poudarjati, da je vsak začetek 
težak; ko pričneš delati šele spoznaš, 
kaj potrebuješ: od naprav do postop-
kov, ki se nenehno dopolnjujejo in iz-
popolnjujejo. 

Večkrat slišimo, da so naprave v 
zdravstvu zastarele ali pa jih sploh 
ni. Je pri vas kaj drugače? 

Ne. Trenutno je za celostno obrav-
navo paraplegikov oprema nepopolna. 
Nujno bi potrebovali urodinamski apa-
rat. Z njim bi pridobili potrebno vede-
nje o odvajanju urina iz mehurja, kjer 
pogosto nastopijo urološke težave pri 
nevroloških bolnikih. Zaenkrat imamo 
ta aparat obljubljen v deljenem skrbni-
štvu, vendar to pomeni njegovo preva-
žanje od enega do drugega oddelka, 
kar ni niti primerno niti praktično. Ker 
smo urološka klinika in okoliški oddelki 
premorejo kar tri aparate, bi pričakovali 
lastnega. Predvsem bi potrebovali še 
več naprav za diagnosticiranje oz. oce-
njevanje stanja bolnika, npr. ultrazvoč-
ni aparat, dostop do CT-naprave, pred-
vsem za vse z rakavimi obolenji.

Zveza paraplegikov se zaveda po-
membnosti kakovostne urodinam-
ske naprave, zato se bo naslednje 
leto aktivno lotila širše akcije zbira-
nja sredstev za nakup novega apa-
rata. Kako vidite sodelovanje z Zve-
zo paraplegikov, na kakšen način 
vam lahko koristi pri širitvi triažne 
ambulante za naše člane?

Vidim ga v močnejšem medseboj-
nem zaupanju in uspehih, s katerimi bo 
ta ambulanta postregla. Z vsakim pri-
spevkom bo Zveza najbolj pomagala 
svojim članom. Celoten klinični center 

ne zmore priskrbeti ustreznega prosto-
ra, kjer bi delo ambulante lahko pote-
kalo v zadovoljstvo bolnikov. Zveza pa-
raplegikov lahko UKC Ljubljana redno 
obvešča o ravni pogojev obravnave 
bolnikov, o dostopu do diagnostičnih 
preiskav ter o opremljenosti nevro-uro-
loške ambulante.

V kakšnem stanju so prostori, kjer 
bo potekala ambulanta? Pomenlji-
vo je, da na polikliniki na urološkem 
oddelku ni osebam na invalidskih 
vozičkih dostopnega stranišča.

Strinjam se, da je naša ambulan-
ta na polikliniki povsem neprimerna 
in preobremenjena z ostalimi bolni-
ki. Prostori cistoskopije so v začasnih 
prostorih že vse od odprtja kliničnega 
centra, kjer malodane v istem prostoru 
potekata pregled bolnika in admini-
stracija. Želel bi si primernejši prostor, 
kjer bi bila zdravniku in bolniku omo-
gočena zasebnost, ter dodaten prostor 
za sestre in zdravnika. Vendar mi kot 
osebje tega prostorskega vprašanja 
sami ne zmoremo ustrezno razrešiti. 
Ujeti smo v nekakšen poseben sistem, 
kjer ni razvidno, kdo ureja in odloča o 
pomembnosti različnih potreb. Novo-
ustanovljeno Društvo uroloških bol-
nikov ali Zveza paraplegikov bi lahko 
opozorila na pomanjkljivosti prepo-
trebne ambulante za vas.

Gotovo so kakovostne naprave in  
primerni prostori predpogoj za  
obravnavo bolnika, vendar pa je  
hkrati pomemben tudi odnos zdra- 
vnika in pogovor z njim. 

Prepričan sem, da je kvaliteten 
pogovor največ, kar lahko narediš za 
psiho bolnika. To pa zaradi omejitev 
tako zdravnika kot bolnika ni vedno 
lahko. Mogoče pristen stik ne bo vzpo-
stavljen pri prvem obisku, bo pa mor-
da pri drugem ali tretjem. Razveseli 
me izdelano vprašanje bolnika, tudi 
če je povsem osnovno. Če natančno 
ve, kaj ga zanima, je neprimerno laž-
je vzpostaviti kakovosten pogovor. Iz 
pridobljenih izkušenj v učnih letih in 
kroženja po oddelkih vem, da je čas, 
ko bolnik izrazi željo po pogovoru, izre-
dno pomemben. Takrat je pomembno, 
da si zdravnik vzame dodatno minuto 
ali dve časa, ki se pomoči iščočemu zdi 
relativno precej daljši. Učinek teh dveh 
minut je ogromen. Sem tudi pristaš no-
vih sporazumevalnih tehnologij, saj je 
mogoče s pomočjo e-pošte ali krajše-
ga telefonskega pogovora mimogrede 
urediti manjše težave.

Ali to pomeni, da se bodo lahko 
naši člani – vaši bolniki, z vami spo-
razumevali tudi na ta način?

Zagotovo, le pravila bo potrebno 
določiti vnaprej, kajti svetovanje ne 
bo namenjeno splošnim zdravstvenim 
težavam, temveč konkretnim kratkim 
urološkim vprašanjem. Splošnemu 
zdravstvenemu stanju ostaja namenje-
na ambulanta osebnega zdravnika.

Če vas izzovem – bi sodelovali s 
Paraplegikom, kjer bi na področju 
urologije pod rubriko pisma bral-
cev odgovarjali na vprašanja naših 
članov? 

Bi, z veseljem. Lahko bi poizkusili. 

»Prepričan sem, da je kvaliteten pogovor 
največ, kar lahko narediš za psiho bolnika.« 
(foto: MK)
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Rehabilitacija oseb s poškodbo 
hrbtenjače poteka na URI Soča. Kaj 
menite o sodelovanju z njimi?

S tem nimam nobenih težav. Po-
vezal sem se že z nevrofiziologi, ki so 
mi obljubili pomoč pri specifičnih pro-
blemih, na katere bi lahko naletel pri 
urološki obravnavi oseb s poškodbo 
hrbtenjače. 

Bo para- ali tetraplegik lahko z 
vami spregovoril tudi o spolnosti?

Načeloma je temu namenjena po-
sebna ambulanta za erektilne motnje 
dr. Štrusa. 

Hkrati so to vprašanja, ki zanimajo 
vaše člane, zato me z njimi lahko sezna-
nijo in po svojih močeh jim bom posku-
sil pomagati, saj to sodi k našemu delu. 

Kaj pa reševanje nekaterih proble-
mov z aplikacijo botulina?

Gre za enega izmed načinov zdra-
vljenja nevrogenega mehurja. Teh po- 
segov smo se že lotili in se jih tudi v 
prihodnje ne bomo branili, vendar smo 
omejeni z operacijsko dvorano. Apli-
kacija je v nekaterih primerih mogoča 
tudi ambulantno brez anestezije, toda 
potrebno jo je ponavljati. Stanje me-
hurja se ob tem spreminja in lahko po-
stane bolj ali manj aktiven. V primerih, 
ko je poseg potrebno izvesti v operacij-
ski dvorani, trčimo na omejitve opera-
cijskega časa, ki nam ga namenja UKC.

Menimo, da je še vedno preveč smr-
ti med paraplegiki tudi zaradi ne-
primerne skrbi za sečila. Kaj menite 
o preventivi in ozaveščanju popula-
cije oseb s poškodbo hrbtenjače na 
področju urologije? Poleg vzposta-
vitve triažne ambulante je cilj Zve-
ze paraplegikov dvig zavedanja 
naših članov, kako pomembno je 
paziti na sečila. Zato načrtujemo 
predavanja, ki jih boste imeli po na-
ših lokalnih društvih paraplegikov.

Trenutno še nimam dovolj izku-

šenj na tem področju, seveda pa sta 
preventiva in zavedanje o stanju ne-
vrogenega mehurja zelo pomembna. 
Stik zdravnika z zavzeto publiko bi bil 
gotovo zelo odmeven. 

Kaj bi svetovali osebi s poškodbo 
hrbtenjače, ki že več let ni bila na 
pregledu pri urologu?

V prvi vrsti bi ji svetoval, da opravi 
ultrazvočno preiskavo sečil in je pozor-
na na sliko stanja in vzdrževanje dnev-
nika uriniranja. Na pregled naj pride, 
če ima težave. Pomembno je paziti na 
svoja sečila: zaužiti dovolj tekočine ter 
poskrbeti, da telo izloči urin. 

Ali bi morali paziti, kaj in kdaj pi-
jemo, jemo? Obstajajo »slabe« in 
»dobre« pijače, ki vplivajo na stanje 
naših sečil?

Prisluhniti je potrebno lastnemu te-
lesu. V različnih trenutkih telo potrebuje 
različne stvari, ni vedno enako. Pripo-
ročam pitje vode in nesladkanih čajev. 
Sladkanim pijačam se je potrebno izogi-
bati, ker z njimi lahko občutno in preko-
merno povečamo vnos sladkorja v telo.

Skozi leta se je na področju urolo-
gije oseb s poškodbo hrbtenjače 
zdravljenje spreminjalo. Včasih je 
bila praksa stiskanja mehurja oz. 
praznjenja ob določeni uri, danes 
– če je le možno – je postala praksa 
intermitetna kateterizacija.

Intermitetna kateterizacija je malce 
bolj invazivna metoda, ki se je ni težko 
priučiti. Potrebno je le paziti na higie-
no, da se pri tem sami ne okužimo. Z 
rednim praznjenjem se bolnik izogne 
zastajanju urina, ki zaradi v njem vsebo-
vanih proteinov hitro postane gojišče 
za bakterije. Z na tržišču razpoložljivimi 
katetri je kateterizacija elegantna rešitev 
praznjenja mehurja. Sčasoma je razvoj 
pripomočkov napredoval in je dober 
zgled, kako civilizacijski napredek upo-
rabiti v prid kakovostnejšemu življenju. 

Za konec – bi želeli še kaj izpostaviti?
Na kliniki bi želel ustvariti okolje, ki 

bo vzpodbudno za kolege in ustrezno 
za bolnike. Nekaj smo že postorili, mar-
sikaj nas še čaka. Ker sem na tem po-
dročju novinec s še premalo izkušnja-
mi, pričakujem sodelovanje kolegov na 
kliniki, pripravljen sem se povezati tudi 
z ostalimi specialnostmi, ker je obrav-
nava multidisciplinarna. Na začetku 
lahko pričakujemo tudi kakšno težavo 
in takrat bo opaženo potrebno popra-
viti ali spremeniti. Mislim, da bo končen 
izid zelo dober tako za vas kot za nas. 

Triažna ambulanta v prvem nadstropju 
UKC-ja, hodnik B, v prostorih cistoskopije 
(foto: Dane Kastelic)

Zveza paraplegikov ima tudi po-
svetovalno telo, Strokovni svet, ki 
združuje zdravnike različnih strok 
in specialnosti ter predstavnike 
različnih inštitucij, ki imajo po-
membno vlogo pri izboljšanju kva-
litete življenja para- in tetraplegi-
kov. Ob tej priložnosti vas vabimo, 
da postanete njegov član. 

Z veseljem sprejmem.

Dr. Borutu Gubini se zahvaljujemo 
za pogovor, predvsem za aktivni pri-
stop pri urejanju dostopnega »servisa« 
na področju urologije za para- in tetra-
plegike.

Ob tem mu želimo »dobre živce« pri 
križarjenju med neprimernimi prostori, 
pomanjkanjem naprav in tečnimi bolniki. 
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Petra Grabner, dipl. delovna terapevtka  | Aktiven proces

ALI SEDIMO PRAVILNO?
Sedenje je aktiven proces, na katerega vplivajo naša volja 
in refleksno pogojene dejavnosti, posredno pa tudi pripo-
moček, na katerem sedimo. 

Osebe z okvaro hrbtenjače 
imajo moteno sposobnost 
nadzorovanega sedenja in 

spreminjanja položaja. Pri njih lahko s 
prilagojenimi pripomočki, kot so vozi-
ček (ročni pogon, elektromotorni po-
gon, počivalnik) z ustrezno sedežno 
blazino in hrbtnim naslonom izboljša-
mo sedenje, preprečujemo ali zavremo 
razvoj deformacij in tako posredno 
vplivamo na kvaliteto življenja. Pri opa-
zovanju sedeče osebe na vozičku ugo-
tovimo, da vsakdo sedi na njemu lasten 
način. Način sedenja je večinoma od-
visen od tega, kje nekdo sedi in kaj pri 
tem dela. 

Ena izmed pomembnejših nalog 
delovnega terapevta je, da že v začetni 
fazi rehabilitacije prične testirati ustre-
zni invalidski voziček, nato sledi ozave-
ščanje o pravilnem položaju sedenja 
na vozičku z razbremenjevanjem oz. 
preprečevanjem razjed zaradi pritiska 
(dekubitus). S pravilno namestitvijo na 
vozičku uporabniku sprostimo zgornje 
ude, da jih uporablja za izvajanje aktiv-
nosti in ne za vzdrževanje pokončnega 
položaja.

Vloga vozička pri osebah  
z okvaro hrbtenjače

Voziček omogoča osebi s poškod-
bo hrbtenjače sposobnost sedenja 
in gibanja ob zagotavljanju ustrezne 
korekcije drže, izvajanje vsakodnevnih 
dejavnosti in vključevanje v življenjske 
aktivnosti. Z vozičkom oz. njegovimi 
sestavnimi elementi vključno s sede-

žno blazino želimo podpreti držo tru-
pa pri sedenju, preprečiti nagib telesa 
v medenici, preprečiti kompenzatorne 
položaje, upočasniti razvoj deformacij, 
doseči enakomerno razporeditev priti-
ska na sedalni površini, podpreti funk-
cijo zgornjih udov in glave ter zagoto-
viti udobje in varnost.

Aktivno sedenje na vozičku omo-
goča ali spodbuja sedečemu premi-
kanje. Imenujemo ga tudi dinamično 
sedenje. Koncept aktivnega sedenja 
pritrjuje zamisli, da prožnost in gibanje 
med sedenjem koristita človeškemu 
telesu.

Pri osebah z okvaro hrbtenjače 
aktivno sedenje pomeni samostojno 
spreminjanje položaja sedenja na vo-
zičku (naprej, nazaj, vstran …), večkrat 
dnevno razbremenjevanje sednice in 
sedežnih pritiskov, samostojno pre-
sedanje … K bolj aktivnemu sedenju 
na vozičku pripomore tudi okretnejši 
voziček s primerno sedežno blazino. 
Navadno so to vozički na ročni pogon 
z okvirom iz lahkega materiala, kotom 
okvirja podnožnika 90 stopinj s prevo-
jem, z enojno podnožno ploščo in niž-
jim hrbtnim naslonom.

Pasivno sedenje na vozičku je se-
denje v mirovanju brez premikanja in 
popravljanja položaja. Navadno gre za 

sedenje na vozičkih, kot so počivalniki 
ali vozički na elektromotorni pogon. 
Pasivno sedenje lahko individualno pri-
lagodimo z zelo zahtevnimi sedežnimi 
blazinami, različnimi stranskimi opora-
mi za trup in noge, naslonom za gla-
vo, mizico in oporo rok ter fiksacijskimi 
trakovi. 

Pri osebah z okvarjenim čutenjem 
ali pri tistih, ki zaradi fizičnih ali kogni-
tivnih težav niso sposobni spreme-
niti položaja telesa, lahko to privede 
do resnih zapletov ali deformacij. Ker 
uporabnik ne more dlje časa vztrajati 
pri aktivnem sedenju, zdrsne po sede-
žu navzdol, pri tem se pojavijo strižne 
sile, ki lahko povzročijo nastanek razjed 
(dekubitus). Nestabilno in neaktivno 
sedenje, na katerega vplivajo sile te-
žnosti (sila teže telesa) in nepravilno 
aktivne mišice, povzroča nastanek de-
formacij skeleta.

Zaradi slabega sedenja uporabnik 
potrebuje več energije za vzdrževanje 
pokončne drže, omejeno ima vidno 
polje in s tem pregled nad dogajanjem 
v okolici, težave ima pri hranjenju, poja-
vijo se bolečine v hrbtenici, predvsem 
v vratnem in ledvenem predelu. Ne-
pravilni položaji vodijo do deformacij 
hrbtenice (kifoza, lordoza in skolioza). 
Ponavljajoče se vsakodnevne aktivno-
sti v nenormalnih gibalnih vzorcih, dalj 
časa trajajoči nepravilni položaji in spa-
stičnost vodijo v razvoj kontraktur ali 
skrajšav mišic, kit, sklepnih ovojnic ter 
deformacij skeleta.

Zakaj je pomembna dobra drža 
sedenja na vozičku?

Zaradi:
•  enakomerne porazdelitve pritiskov 

V jeziku sedenja govorimo 
o aktivnem in pasivnem 

sedenju na vozičku.

Zaradi slabega sedenja 
uporabnik potrebuje več 
energije za vzdrževanje

pokončne drže.
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(preprečevanje razjed ali dekubitusov),
•  preprečevanja nagiba telesa v mede-

nici v eno ali drugo stran,
•  preprečevanja kompenzatornih 

položajev,
•  vzdrževanja ravnotežja na vozičku,
•  enostavnosti in učinkovitosti pri 

spodbujanju ali vožnji z inv. vozičkom,
•  enostavnosti pri izvajanju različnih 

transferjev,
•  zmanjšanja respriratornih (dihalnih) 

infektov in izboljšanja respiratorne 
funkcije,

•  vpliva na boljšo funkcijo urinarnega 
in prebavnega sistema,

•  preprečevanja bolečin v vratu, hrbtu 
in ramenih,

•  boljše funkcije notranjih organov,
•  preprečevanja okorelosti sklepov, 

mišic in kontraktur,
•  zagotovljanja udobja in varnosti.

Primeri nepravilnega sedenja  
na vozičku

Kot je bilo že omenjeno, je za op-
timalno sedenje na vozičku pomemb-
no sedišče vozička z vsemi sedežnimi 
nakloni in koti sedeža. Poleg naštetega 
igrata pomembno vlogo tudi hrbtni 
naslon in primerna sedežna blazina. 
Sedalni del in hrbtni naslona ter raz-

merje med njima morata nuditi dovolj 
opore in omogočati stabilizacijo trupa. 
Priporočljiv kot med sedežem in hrb-
tnim naslonom je 90 stopinj. Dobra 
oz. pravilno testirana sedežna blazina 
mora vzdrževati in izboljševati tole-
ranco tkiva na pritisk, da bi se izognili 
poškodbam kožnega pokrova. Poma-
ga jih omiliti ali celiti in hkrati vzdržuje 
pravilen položaj sedenja na vozičku.

Nasvet ...
Če ste aktiven uporabnik vozička 

na ročni pogon, se večkrat dnevno 
dvignite na vozičku – dvig zadnjice 
od sedišča. S tem prispevate k razbre-
menitvi sednice in krepitvi mišic rok.  
K razbremenjevanju sedežnih priti-
skov pripomore že nagib telesa vstran, 
naprej in nazaj. Če ste uporabnik vo-
zička na elektromotorni pogon, za raz-
bremenitev sedežnega dela uporabite 
vse mogoče električne nagibe sede-
žne enote, hrbtnega naslona, naslona 
za roke in podnožnikov. Če ne morete 
sami aktivno izvesti gibov in pasivno 
sedite na vozičku, si pomagajte z joy-
stickom/upravljalnikom vašega vozič-
ka in sprožite vse možne nastavitve 
(naprej, nazaj …). Če imate težave z 
ravnotežjem in se bojite morebitne-
ga padca, pri tem uporabite predmet, 

kamor se lahko naslonite (miza, stol, 
postelja …). Položaj sedenja popravite 
večkrat dnevno in ob tem preverite, 
da je vaša medenica zares na sredini 
sedežne enote, hrbet kolikor mogoče 
zravnan/poravnan (krepitev hrbtnih 
mišic) ter da je vaša opora hrbtnega 
naslona dobra (pri dobri opori hrb-
tnega naslona grba v predelu prsnega 
dela hrbtenice ne sme biti vidna). Pri 
nameščanju na voziček bodite neneh-
no pozorni na stanje sedežne blazine 
in posledično kožnega pokrova za-
dnjice.

Zato je pomembno, da kljub hu-
dim gibalnim oviram in motnjam drže 
poiščemo in prilagodimo takšen vozi-
ček, ki bo zagotovil največjo mogočo 
izrabo preostalih sposobnosti.

Nagib medenice nazaj s povezano grbavo-
stjo oz. pretirano izražena prsno hrbtenič-
no krivino (KIFOZA)

Nagib medenice naprej s pretirano izraže-
nim ledvenim delom hrbtenice (LORDOZA)

Stranski nagib medenice s posledično 
nefiziološko ukrivljenostjo hrbtenice 
vstran zaradi mišičnih in kostnih okvar 
(SKOLIOZA)

Ustrezno sedenje in sa-
mostojno upravljanje za 
uporabnika ne pomeni
le gibanja v širši okolici, 
temveč boljšo kvaliteto 

življenja nasploh.
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Pravice iz javnih sredstev lahko, 
če vaš dohodek ne presega 
določene meje in izpolnjujete 

tudi druge pogoje, določene za po-
samezno pravico, uveljavljate osebno, 
po pošti ali elektronsko pri centru za 
socialno delo v občini stalnega pre-
bivališča. Za to potrebujete posebne 
obrazce, ki so na voljo na spletnih stra-
neh centrov za socialno delo, na sple-
tni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, na 
portalu e-uprava ali v knjigarnah. Uve-
ljavljate lahko naslednje pravice: otroški 
dodatek, denarno socialno pomoč, 
varstveni dodatek, državno štipendijo, 
subvencijo vrtca, subvencijo malice za 
učence in dijake oziroma subvencijo 
kosila za učence, subvencijo najemni-
ne, pravico do kritja razlike do polne 

Hana Ermenc | Socialna zakonodaja

SPREMEMBE PRAVIC
S 1. septembrom se je spremenila socialna zakonodaja. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti želi s spremembami odpraviti pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale po sprejetju zakonov ob koncu leta 2013.

vrednosti zdravstvenih storitev, pravico 
do plačila prispevka za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, oprostitev plačila 
socialnovarstvenih storitev in prispe-
vek k plačilu družinskega pomočnika, 
pogrebnino in posmrtnino.

S spremembami socialne zakono-
daje se bolj upošteva dejanski materi-
alni položaj vlagatelja pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev. Če se v vaši 
družini spremeni dohodek (družinski 
član se upokoji ali začne prejemati de-
narno nadomestilo itd.), lahko oddate 
novo vlogo in center za socialno delo 
vam bo izdal novo odločbo na podlagi 
dejanske spremembe dohodka. 

Naslednja novost je, da se v do-
hodek družine po novem ne prišteva 
več celotni otroški dodatek. Ugodnejši 
je postal način upoštevanja dohodka 

od študentskega dela za socialno naj-
bolj ogrožene družine (za prejemni-
ke denarne socialne pomoči). Pri teh 
družinah se pri ugotavljanju dohodka 
za pravice na letni ravni (otroški doda-
tek, državna štipendija, plačilo vrtca) 
študentsko delo ne upošteva več kot 
dohodek, ampak kot njihov tekoči oz. 
periodični dohodek.

Od avgusta dalje je višji osnovni 
znesek denarne socialne pomoči, iz 
265,22 se je zvišala na 269,20 evrov, to 
pa vpliva na posebno obliko izredne 
denarne socialne pomoči po smrti 
družinskega člana oz. posmrtnino, ki 
prav tako znaša 269,20 evrov, in na po-
sebno obliko izredne denarne socialne 
pomoči kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba oz. pogrebnine, ki se je iz 
530,44 zvišala na 538,40 evrov. S 1. sep-
tembrom se je zvišal dodatek za otroka 
v enostarševski družini iz 26,92 evrov v 
avgustu na 53,84 evrov v septembru. 
Zvišala se je denarna socialna pomoč 
za drugo odraslo osebo iz 134,60 na 
161,52 evrov.

S 1. septembrom se je razširil tudi 
krog upravičencev do denarne social-
ne pomoči, s tem se je zvišal znesek 
premoženja, ki se ne upošteva za pri-
dobitev denarne socialne pomoči.

Vir: Spletna stran MDDSZ

OBVESTILA PO ELEKTRONSKI POŠTI – STE MORDA POZABILI?
Zveza vam je, članicam in članom, v začetku lanskega leta po-

slala na dom obvestilo z vprašanjem, če želite v bodoče preje-
mati sporočila po elektronski pošti. Se še spomnite? Vaš odziv je 
bil ZELO slab, samo slabi trije odstotki članov ste nas vzeli resno 
in odgovorili!

Zavedamo se sicer, da je povprečna starost članstva visoka, 
a to ne pomeni, da ne uporabljate sodobnih komunikacijskih 
tehnologij. Prepričani smo, da je večina preprosto POZABILA 
sporočiti! 

IN ZAKAJ naj bi se odločili za to? Obveščanje preko elek-
tronske pošte bo hitrejše in informacije bolj ažurne! Razpisi za 
obnovitveno rehabilitacijo in letovanja, obvestila o spremembi 
zakonodaje in bonitetah, novice, zanimivosti, oglasi, proste ka-
pacitete naših počitniških objektov, Paraplegik … bodo samo 

še za »klik daleč«. Seveda nam boste obenem prihranili kar zaje-
ten strošek poštnine, papirja, tiska in dela. In ne nazadnje bomo 
kot zavestni svetovljani obvarovali kakšno drevo, ki bo ostalo 
našim zanamcem.

Zato vas PONOVNO vljudno prosimo, da nam čimprej spo-
ročite na e-mail Zveze, info@zveza-paraplegikov.com, ali bi v 
prihodnje želeli prejemati pošto Zveze na vaš elektronski naslov 
in NE po klasični pošti. V sporočilu ne pozabite napisati imena in 
priimka ter naslova elektronske pošte, na katero želite prejemati 
obvestila. Hkrati navedite, ali želite po e-pošti prejemati vsa ob-
vestila in razpise vključno s Paraplegikom ali pa bi Paraplegika 
rajši še naprej listali v papirni obliki.

Seveda bomo vsem, ki tega ne boste sporočili, pošiljali vse kot 
do sedaj – v papirni obliki!

Zveza paraplegikov Slovenije
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Na Ministrstvu za infrastrukturo 
in prostor je bil 19. junija prvi 
sestanek o noveli v naslovu 

navedenega Pravilnika, kar je posebno 
pomemben dogodek za razvoj zahte-
ve za univerzalno funkcionalno javno 
grajeno okolje.

Zveza paraplegikov Slovenije je 15. 
julija 2013 poslala na Ministrstvo osnu-
tek noveliranega Pravilnika, ki sem ga 
pripravil kot strokovno gradivo, ki mora 
vzpodbuditi proces nujnega ukrepanja 
za ureditev stanja predpisov na podro-
čju vitalnega pomena za vse invalide 
in druge funkcionalno ovirane ljudi v 
naši državi. Enakovredne možnosti v 
življenjskem okolju, ki so opredeljene 
kot ustavna pravica in človekova svo-
boščina, so lahko uresničene predvsem 
na osnovi natančnih predpisov v obliki 
zakona, pravilnika in standarda.

Obstoječi veljavni Pravilnik je bil 
sprejet v letu 2003 kot podzakonski 
akt Zakona o graditvi objektov iz leta 
2002. V naslednjih letih sta nastali dve 
bistveni spremembi, in sicer je Ustavno 
sodišče leta 2009 razveljavilo 4. člen 
Pravilnika, ki je določal in izbiral objek-
te v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, 
ter uveljavljal novi standard SIST ISO 
21542 v novembru 2012, ki je nadome-
stil standard – tehnične smernice SIST 
ISO TR 9527.

Obe spremembi in še več drugih 
zahtev v posameznih členih, ki po-

Matjaž Planinc, u.d.i.a. | Zakonodaja

ENAKOVREDNE MOŽNOSTI  
V GRAJENEM OKOLJU
Pričetek procesa noveliranja Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

drobneje definirajo zahtevano uni-
verzalno funkcionalnost, so bistvena 
vsebina predloga novele Pravilnika s 
stališča gibalno oviranih uporabnikov. 
Pomen predpisa je vsesplošen za vse 
invalide, zato je bil osnutek novele po-
slan Nacionalnemu svetu invalidskih 
organizacij Slovenije, ki je na seji 25. 
aprila obravnaval predlog in sprejel 
sklepa o podpori tej zahtevi in določi-
tvi delovne skupine treh članov, ki bo 
sodelovala z Ministrstvom pri obliko-
vanju končne verzije Pravilnika. Zahte-
ve slepih in slabovidnih bo zastopala 
Andreja Albreht, gluhih in naglušnih 
Ahmed Jahjefendić in gibalno ovira-
nih Matjaž Planinc. 

Časovne možnosti za skorajšnji 
pričetek procesa priprave Pravilnika 
najprej niso bile obetavne, ker zakono-
dajalec pripravlja spremembe Zakona 
o graditvi objektov in šele po sprejetju 
le-tega naj bi sledil Pravilnik. 

Pomembna dogodka, ki sta pripo-
mogla k prepričevanju pristojnih, da je 
nov Pravilnik nujnost, sta bila strokovna 
posveta v Gornji Radgoni (4. aprila) in v 
Pacugu (16. aprila) kot okrogla miza ob 
proslavi 45. obletnice Zveze paraplegi-
kov Slovenije. Na tem strokovnem po-
svetu so sodelovali predstavniki vseh 
pomembnih udeležencev v procesu 
gradnje objektov in z vseh vidikov je 
bila poudarjena tudi problematika ne-
natančnih predpisov, posledica česar 

Univerzalno oblikovan prostor 
(foto: arhiv ZPS)

so prepogoste nefunkcionalne novo-
gradnje za uporabnike invalide ter dru-
ge funkcionalno ovirane ljudi.

V novem Pravilniku, za katerega 
upamo, da bo sprejet leta 2015, pri-
čakujemo gibalno ovirani uporabniki 
zahteve za izpolnitev dveh osnovnih 
ciljev:

1. CILJ
Univerzalna funkcionalnost horizon-
talnih in vertikalnih komunikacij na 
javnih površinah in v objektih za ose-
be, ki uporabljajo medicinsko-teh-
nične pripomočke za hojo in gibanje.
Osnovni oblikovalski zahtevi:
a)  ob vsaki višinski razliki na površi-

nah in v objektih mora biti izvede-
na alternativna rešitev s klančino 
ali dvižno napravo

b)  vsi prehodi in hodniki dovolj široki 
za osebe na invalidskih vozičkih

2. CILJ
Enakovredna uporabnost javnih in 
skupnih prostorov za osebe na inva-
lidskih vozičkih v vseh javnih zgrad-
bah in stanovanjskih objektih, ki jih 
določata 3. in 4. člen Pravilnika 

Pri predlaganem osnutku novelira-
nega Pravilnika so pričakovana različna 
stališča s strani zakonodajalca in drugih 
deležnikov, vendar bomo vztrajali na 
sprejetju optimalne verzije določil, ki 
bodo v bodoče nedvoumno in realno za-
gotavljala pogoje za enakovredno vklju- 
čevanje vseh invalidov in drugih funk-
cionalno oviranih ljudi v grajeno okolje.
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Projektanti, gradbeni nadzor, in-
vestitorji, upravne enote in še 
nič koliko tistih, ki bi nepravil-

nosti morali identificirati in jih prepre-
čiti/sanirati, se pač ne zganejo – zakaj? 
Ker se jim več kot očitno ni potrebno 
ukvarjati s to marginalno in nebodiga-
treba vsebino. Kdo jim pa kaj more, je 
ceneje in – po pravilu se nihče niti slu-
čajno ne vtakne v te vsebine! Če že tisti, 
ki bi jim te stvari morale biti kristalno 
jasne, dostopnosti ne posvečajo dovo-
lji pozornosti, kaj lahko torej kot upo-
rabniki objektov v javni rabi naredimo 
sami?

Na prvem mestu so seveda “meh-
ki” ukrepi osveščanja, s katerimi lahko 
pri deležnikih, ki premorejo vsaj malo 
empatije, dosežemo veliko. Zavest o 
dolžnosti, predvsem pa pomembnosti 
zagotavljanja dostopnosti je nedvo-
mno velik faktor, ki vpliva na uresniče-
vanje naših potreb. Vse bolj se namreč 
ponudniki storitev zavedajo, da je do-
stopnost, njeno zagotavljanje in izpo-
stavljanje, na eni strani komparativna 
prednost, ki na drugi strani krepi dobro 
ime – s tem pa tudi voljo po urejanju 
dostopnosti. Dejstvo, da posamezne-
mu ponudniku drugače grozi globa, 
seveda pomaga, vsled česar je kori-
stno med vrsticami prijazno opozoriti 
na določila Zakona o graditvi objektov 
in Zakona o izenačevanju možnosti 

Sašo Rink | Dostopnost objektov v javni rabi 

UDEJANJANJE PRAVIC 
JE (TUDI) V NAŠIH ROKAH
Dostopnost, vsaj med nami že nič kolikokrat predebatirana in oguljena tema, nas, ho-
čemo ali ne, nenehno spremlja v našem vsakdanu. Žal navadno v negativnem smislu, 
saj je še vedno dobršen del objektov in javnega prostora nedostopen, kljub temu da je 
zakonodaja s tega področja povsem jasna in nedvoumna. 

invalidov1 ter zagrožene globe v zvezi 
s tem. Primer tovrstnega opozarjanja: 
Mestna občina Ljubljana in Javni zavod 
Turizem Ljubljana sta pred kratkim v 
sodelovanju s Svetom za odpravljanje 
ovir Mestne občine Ljubljana (SOAKO) 
na ponudnike storitev v prestolnici na-
slovila dopis, v katerem opozarjata na 
dolžnost zagotavljanja dostopnosti, 
roke, v katerih je potrebno zagotoviti 
enakopravno nudenje storitev ter na 
koncu informacijo, da bo naslovnikom 
v primeru potrebe nudena pomoč v 
obliki svetovanja. Svetovanje, kako za-
gotoviti dostopnost s posameznega 
področja (gibalno ovirani, senzorno 
ovirani etc.), bo zagotovljeno s po-
močjo strokovnjakov posameznega 
področja. Dopisu je bila priložena tudi 
brošura »Ljubljana za vse«, ki jo je izdal 
SOAKO in v kateri so navedene tipične 
ovire, s katerimi se srečujejo predstav-
niki posamezne oblike oviranosti, in 
način, kako je najprimerneje pristopiti 

k težavam, ki se v zvezi s tem porajajo. 
Na MOL se je že obrnilo nekaj ponu-
dnikov storitev in zaprosilo za dodatne 
informacije, kar nas seveda veseli, in 
kaže na to, da so pripravljeni prilagaja-
ti svojo ponudbo in sprejeti ponujeno 
pomoč v svetovanju.

Druga, manj prijazna pot, je prijava 
posameznega lastnika objekta v javni 
rabi, ki za dostopnost objekta ni poskr-
bel, na  Inšpektorat RS za promet, ener-
getiko in prostor. Objekt v javni rabi je 
objekt, katerega raba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem in se glede 
na način rabe deli na javne površine 
in nestanovanjske stavbe, namenje-
ne javni rabi (ne glede na lastništvo!), 
torej: trgovine, gostinski lokali, otroška 
igrišča, stavbe javne uprave, parki itd. 
Potrebno je poudariti, da ima gradbe-
ni inšpektor glede na pravno ureditev 
možnost ukrepanja zoper lastnike v 
zvezi z zagotavljanjem dostopnosti 
zgolj za novogradnje oziroma objekte, 
rekonstruirane v skladu z ZGO-12, ki ve-
lja od leta 2003 za nekatere objekte v 
javni rabi (odvisno od kapacitete: npr. 
gostinski obrat, zgolj če je v njem 30 
miz oziroma 120 sedežev za mizami 
ali več), od konca leta 2009 pa se v po-
vezavi z odločbo Ustavnega sodišča3 

določba 17. čl. ZGO-1 nanaša na vse 
objekte, ne glede na njihovo kapaci-
teto. Gradbeni inšpektorji do sedaj na 

Veliko lahko za naš boljši 
jutri storimo sami, če 

že drugi ne opravljajo 
svojih dolžnosti – zato  

osveščajmo in se 
v primeru nepopustljivih 

“človekoljubov” poslužujmo 
ustreznih prijav.
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1  6. točka 1. odstavka 164. člena ZGO-1 in 36. čl. ZIMI 
(v povezavi z dostopnostjo storitev)
2  smiselno podobno določbo je vseboval tudi »stari« 
Zakon o graditvi objektov, ki pa je uporabno dovolje-
nje definiral nekoliko drugače in pristojnost gradbe-
nega inšpektorja se je z izdajo uporabnega dovoljenja 
končala – ne glede na dolžnosti investitorja in ostalih 
deležnikov, ki so v bistvenem enake sedanjim.
3  Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

predmetnem področju, vsaj po mojem 
vedenju, niso bili aktivni, v zadnjem 
času pa se je eden od slednjih odločil 
striktno ukrepati zoper kršitelje določb 
o dostopnosti. Na primer, dosegel je, 
da so najprej v eni izmed trgovin, nato 
pa v večih na tistem območju, vho-
de in dostop do prodajnega prostora 
skozi pregrado s kovinskimi vrtljivimi 
vrati zamenjali s senzorsko vodenimi 
odmičnimi zaporami. Kljub kapitalsko 

zelo močni stranki, ki je odločbo izpod-
bijala (tudi) s pravnimi sredstvi, je dru-
gostopenjski organ pritrdil njegovemu 
mnenju! Bravo zanj!

Veliko lahko za naš boljši jutri sto-
rimo sami, če že drugi ne opravljajo 
svojih dolžnosti – zato osveščajmo in 
se v primeru nepopustljivih “človeko-
ljubov” poslužujmo ustreznih prijav. 
Vzorec tipične prijave lahko dobite na 
Zvezi in menim, da je primerno, da od-

govornost za sporočanje prevzamejo 
predsedniki posameznih društev. Ne-
nazadnje predstavljajo vse člane, s tem 
pa tudi njihove težave.

Leta 2010 sprejeti in lani dopol-
njeni Zakon o izenačevanju 
možnosti invalidov med drugim 

določa, da lahko invalid, ki je zaradi in-
validnosti gibalno oviran in vozilo upra-
vlja sam le v primeru, da je prilagojeno, 
uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve 
vozila enkrat na šest let. Do nje je upra-
vičen tudi invalid, ki sam ne upravlja 
vozila, vendar je le-ta nujno potrebna 
za vstop v vozilo in varno vožnjo. 

Invalidi so na začetek izvajanja te 
pravice čakali skoraj štiri leta. Pravil-
nik, ki bo podrobneje urejal pogoje, 

mag. Cveto Uršič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti | Zakonodaja

(SO)FINANCIRANJE 
PRILAGODITVE VOZILA  
Skoraj štiri leta je minilo, da smo končno dočakali težko pričakovano (so)financiranje 
prilagoditve avtomobila oz. nakupa novega že prilagojenega vozila.

dobo trajanja in vrednost posamezne 
prilagoditve, je pripravljen ter bo za-
čel veljati sredi meseca oktobra! Prilo-
ga pravilnika je seznam prilagoditev: 
trenutno je na listi 42 različnih – od 
najpreprostejših oz. najcenejših (npr. 
posebna rokavica na volanu, zložljive 
prenosne pregrade) do najzahtevnej-
ših (npr. kompletno elektronsko upra-
vljanje vozila z upravljalno ročico).

V nadaljevanju sledi kratka predsta-
vitev pravilnika.

Vloga
Vlogo bo invalid lahko vložil na ka-

terikoli upravni enoti z obrazcem, ki bo 
dostopen tudi na medmrežju. Poleg 
osebnih podatkov in navedbe o statusu 
bo moral vsak invalid vnesti podatke o 
vozilu, za katerega bo uveljavljal pravico 
do prilagoditve ali izjavo, da želi nabaviti 

novo prilagojeno vozilo. Upravna enota 
bo nato določila izvedenca (v primeru 
enostavnejših prilagoditev do zneska 
1000 evrov bo izvedenec posameznik, 
za zahtevnejše prilagoditve bo mne-
nje pripravila skupina strokovnjakov na 
Univerzitetnem rehabilitacijskem inšti-
tutu – Soča). Seznam izvedencev posa-
meznikov imenuje minister, pristojen za 
invalidsko varstvo.

Načrt prilagoditve in odločba
Glede na funkcijske in druge spo-

sobnosti invalida bo izvedenec ocenil 
primerno in potrebno prilagoditev 
vozila ter izbral tisto, ki bo za invalida 
funkcionalna in najcenejša. Izvedenec 
posameznik bo moral napisati mnenje 
v 15 dneh od dne, ko mu bo upravna 
enota odstopila dokumentacijo, inšti-
tut pa najkasneje v roku 30 dni. Izdelava 

Novela zakona dodaja, 
da se lahko sofinancira 

nakup novega
prilagojenega vozila.
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načrta bo financirana iz prora-
čuna Republike Slovenije. 

Ko bo upravna enota pre-
jela izvedensko mnenje/načrt 
prilagoditve, bo izdala odloč-
bo, v kateri bo odločila o pra-
vici do prilagoditve vozila ali 
o višini sofinanciranja nakupa 
novega prilagojenega vozila. 
V njej bodo natančni podatki 
o takem vozilu, kaj se bo na 
njem prilagodilo, vrednost in 
plačnik ter doba trajanja prila-
goditve vozila. Skupaj s prav-
nomočno odločbo bo invalid prejel 
vrednotnico, ki bo veljala za plačilno 
sredstvo pri izvajalcu prilagoditve oz. 
prodajalcu prilagojenega vozila.

Prilagoditev
Invalid bo lahko uveljavljal prilago-

ditev vozila pri kateremkoli izvajalcu 
prilagoditve vozila v Republiki Slove-
niji. Vrednotnico bo moral unovčiti 
najkasneje v roku enega leta od izdaje. 
Obrazec vrednotnice je sestavni del 
pravilnika in bo objavljen na spletu, kot 
tudi pravilnik.

Izvedenec posameznik ali inštitut 
in upravičenec morata po opravljeni 
prilagoditvi vozila zapisniško ugoto-
viti, da je le-ta izvedena skladno z na-
črtom. V nasprotnem primeru mora 
izvajalec odpraviti napačno izvedbo 
prilagoditve vozila. Zapisnik, v katerem 
je ugotovljena ustreznost, izvedenec 

posameznik ali inštitut v petih dneh od 
pregleda pošlje upravičencu in izvajal-
cu ustrezne prilagoditve vozila. Zapi-
snik je pomemben – ne samo zaradi 
plačila prilagoditve – temveč tudi za-
radi postopkov homologizacije vozila.

Račun
Nazadnje ostane še plačilo. Izvaja-

lec prilagoditve vozila ali dobavitelj no-
vega prilagojenega vozila mora račun 
izstaviti na ime ministrstva za delo ali 
Javnega jamstvenega, preživninske-
ga in invalidskega sklada (če je invalid 
zaposlen) ter mu priložiti zapisnik z 
ugotovljeno ustrezno prilagoditvijo in 
vrednotnico za plačilo le-te. 

V pravilniku je predvidena mo-
žnost, da invalid želi dražjo izvedbo 
od vrednosti, določene na listi prilago-
ditev vozila. V tem primeru mora sam 
doplačati razliko med priznano vre-

dnostjo na listi prilagoditev in 
dejansko ceno. Če je dejanska 
cena prilagoditve vozila nižja 
od vrednosti, določene na listi 
prilagoditev, se ta (so)financi-
ra največ v odstotku, določe-
nem z vrednotnico od te nižje 
cene. Ob nakupu novega pri-
lagojenega vozila se le-ta (so)
financira največ v odstotku, 
določenem z vrednotnico v 
višini razlike med ceno enake-
ga tipa novega prilagojenega 
vozila in novega neprilagoje-

nega vozila, vendar največ do višine 
odobrenega plačila stroškov iste vrste 
prilagoditve vozila, določene na listi 
prilagoditev vozila (na primer vredno-
sti, ki je določena na listi za avtomatski 
menjalnik). Praviloma se sofinancira 
85 % vrednosti posamezne prilagodi-
tve, določene na listi prilagoditev. Za 
invalida prejemnika denarne socialne 
pomoči po predpisih, ki urejajo podro-
čje socialnega varstva, ter za invalida, 
ki mu je priznan status po predpisih, 
ki urejajo družbeno varstvo duševno 
in telesno prizadetih oseb, se zagotovi 
plačilo stroškov v celotni vrednosti po-
samezne prilagoditve vozila.

Po novem pravilniku bo lahko invalid uveljavljal plačilo 
stroškov prilagoditve vozila. (foto: arhiv DPLJ)

OGLAS Renault Kangoo 
1.6 16V Avtomatik
Sem prvi lastnik, avto je 
registriran, nekaramboliran, 
odlično ohranjen, uraden servis, 
zimske in letne pnevmatike, 
81000 km, letnik 2009, 
prva registracija 5.11.2009. 
Prodajam zaradi potrebe po 
večjem kombiniranem vozilu. 
Ogled možen v Mengšu.
Cena: 6.500 EUR
Kontakt: Gregor 
040 361 613
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Obnovljiva naročilnica je name-
njena zavarovanim osebam 
s stabilnim kroničnim zdra-

vstvenim stanjem, ki so upravičene do 
medicinskih pripomočkov, ki jih je do-
voljeno predpisati na obnovljivo naro-
čilnico. Upravičenost do medicinskega 
pripomočka, ki se predpisuje na obno-
vljivo naročilnico, ugotovi pooblaščeni 
zdravnik. Na obnovljivo naročilnico 
zdravnik predpiše najmanjšo potreb-
no količino medicinskih pripomočkov, 
predvideno za 90 dni. Zavarovana ose-
ba na tako izdano naročilnico prevze-
ma medicinske pripomočke eno leto 
(skupaj največ štirje prevzemi) na 90 
dni. Doslej je bilo možno predpisati te 
pripomočke na naročilnico za največ 
90 dni.

Obnovljiva naročilnica je enaka 
običajni (zeleni) naročilnici, vendar je 
na njej poseben zapis ob dvanajstme-
stni on-line številki naročilnice »obno-
vljiva«. 

Na obnovljivo naročilnico je moč 
predpisati naslednje vrste medicinskih 
pripomočkov: 
•  pripomočke pri umetno izpeljanem 

črevesju in urostomi, razen sistema 
za irigacijo;

•  pripomočke pri težavah z odva-
janjem seča, razen stalnih urinskih 
katetrov in urinskih vrečk ter plenic, 
predlog in hlačnih predlog, ki se 

S spleta | Novosti

UVEDBA »OBNOVLJIVE NAROČILNICE« 
ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
ZZZS s ciljem administrativne razbremenitve zdravnikov splošne/družinske medicine ter 
nekaterih drugih zdravnikov specialistov in s ciljem poenostavljenega uresničevanja 
pravic zavarovanih oseb uvaja s 1. 10. 2014 »obnovljivo naročilnico« za medicinske pri-
pomočke. 

predpisujejo na mesečno zbirno na-
ročilnico v socialnih zavodih;

•  pripomočke pri zdravljenju slad-
korne bolezni, ki so potrošnega zna-
čaja;

•  obvezilne materiale – samo kom-
prese, ki so namenjene oskrbi urosto-
me, kolonostome ali ileostome. 

Pooblaščeni zdravnik bo zavarova-
no osebo posebej obvestil o možnosti 
predpisa medicinskega pripomočka 
potrošnega značaja na obnovljivo 
naročilnico. Pooblaščeni zdravnik bo 
obnovljivo naročilnico izdal največ 10 
dni pred iztekom trajnostne dobe ali 
obdobja in količine v skladu z določili 
Pravil obveznega zdravstvenega za-
varovanja, za katero je bila prevzeta 
predhodna količina medicinskega pri-
pomočka pri dobavitelju. 

Ob prvem prevzemu medicinskega 
pripomočka zavarovana oseba naročil-

nico izroči dobavitelju, pri katerem bo 
opravila tudi vse nadaljnje prevzeme 
medicinskega pripomočka. Na obno-
vljivo naročilnico so predvidene štiri 
izdaje. Prvi prevzem medicinskega 
pripomočka na obnovljivo naročilni-
co se opravi pri dobavitelju v 30 dneh 
od izdaje naročilnice, sicer le-ta ni več 
veljavna. Dobavitelj bo ob prvi izdaji 
medicinskega pripomočka upošteval 
podatek z naročilnice »Pripomoček/ke 
se lahko prevzame od dne ____ dalje.« 
Drugi, tretji in četrti prevzem medicin-
skega pripomočka pri dobavitelju se 
lahko opravi po 90 dneh od predho-
dnega prevzema oziroma 10 dni prej. 
Najkrajši možni čas med prvo in dru-
go izdajo, med drugo in tretjo izdajo 
ter med tretjo in četrto izdajo je torej 
80 dni. Zavarovana oseba lahko med 
posameznimi prevzemi zamenjuje pri-
pomočke (artikle) znotraj predpisane 
šifre vrste medicinskega pripomoč-
ka, vendar tiste, ki so navedeni v po-
godbi z ZZZS. Naročilnica je veljavna 
365 dni, vključno z datumom izdaje.  
 
Prvi prevzem medicinskega pripomoč-
ka zavarovana oseba potrdi s podpi-
som na naročilnici. Drugi, tretji in četrti 
prejem medicinskega pripomočka za-
varovana oseba potrdi s podpisom na 
računu ali dobavnici, ki ga/jo izda do-
bavitelj zavarovani osebi.
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ZZZS je z namenom izboljšati in-
formiranost in ozaveščenost zavaro-
vanih oseb o pravicah iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ter načinu 
svojega uresničevanja izdal novo tiska-

S spleta | Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

NOVA PUBLIKACIJA
ZZZS izdal novo tiskano publikacijo

no publikacijo »Pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.« To je 
temeljna predstavitvena publikacija 
ZZZS za zavarovane osebe.

Brošura zagotavlja zavarovanim 
osebam hiter in 
enostaven dostop 
do razumljivih infor-
macij o sistemu ob-
veznega zdravstve-
nega zavarovanja. Z 
izdajo si ZZZS priza-
deva zmanjšati ob-
seg nesporazumov 
in težav zavarova-
nih oseb pri ure-
sničevanju njihovih 

pravic ter izboljšati kakovost izvajanja 
ter delovanja javne zdravstvene službe. 
Publikacija opisuje vse ključne pravice 
in obveznosti zavarovanih oseb iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja in 
bo del redne zbirke tiskovin za informi-
ranje zavarovanih oseb.

Brošura je namenjena zavarovan-
cem, ki jo lahko v tiskani obliki brez-
plačno prevzamejo v poslovnih pro-
storih vseh območnih enot in izpostav 
ZZZS v Sloveniji, v elektronski obliki pa 
je dostopna na spletnih straneh ZZZS: 
(http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradi-
va.nsf/o/C3D3F8C8923A29D2C1257A
C2002BA43E?OpenDocument), in jo 
bodo redno posodabljali.

Letošnji kongres evropske zveze 
paraplegikov je potekal v de-
želi mostov, tulipanov, cokel in 

mlinov na veter v vasici blizu Amster-
dama, kjer je potekal že tudi kongres 
leta 2011. Slovensko delegacijo smo 
sestavljali Petra Grabner, Daniel Glo-

Mirjam Kanalec | Kongres ESCIF v De Rijpu

ZDRAVO STARANJE: KAJ LAHKO STORIMO
V nizozemskem mestecu De Rijp sta od 27. do 29. avgusta potekala kongres in redna 
letna skupščina evropske zveze paraplegikov (ESCIF) v organizaciji nizozemske zveze 
oseb z okvaro hrbtenjače. Tema kongresa je bila »Zdravo staranje: kaj lahko storimo?«. 
Dogodka so se udeležili predstavniki iz 19 držav, med njimi tudi Slovenija s predstavniki 
Zveze paraplegikov Slovenije. 

bokar in Mirjam Kanalec, kot član 
upravnega odbora ESCIF-a pa je bil 
prisoten Jani Trdina s spremljevalcem 
Juretom. Nizozemska zveza paraple-
gikov se je odlično izkazala in pripra-
vila vsebinsko bogat tridnevni kongres 
na temo »Zdravo staranje: kaj lahko 

storimo?«. Govorci so bili strokovnjaki 
različnih področij, povezanih z vpli-
vom staranja prebivalstva, in osebe z 
okvaro hrbtenjače, ki so skozi lastno 
izkušnjo predstavile vpliv staranja na 
svoje fizične sposobnosti. Med njimi 
sva bila tudi slovenska predstavnika, 
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asist. Daniel Globokar, dr. med., spec. 
FRM, in Mirjam Kanalec. 

Kongres je otvorila Jane Hor-
sewell, predsednica ESCIF-a, nato nas 
je nagovoril gostitelj Jos Dekkers, 
predsednik Dwarslaesie Organisatie 
Nederland, nizozemske zveze oseb z 
okvaro hrbtenjače, in izrazil dobrodo-
šlico 96-im udeležencem kongresa iz 
19-ih držav, tudi predstavnikom Avstra-
lije, Curacaa in Izraela.

Corinne Jeanmaire, članica ESCIF 
raziskovalne skupine, je v uvodu opisa-

la delo skupine, usmerjene na raziskave 
s področja hrbtenjače. S svojim neod-
jenljivim navdušenjem je hkrati usta-
noviteljica nove neprofitne organiza-
cije ENDPARALYSIS (www.endparalysis.
org) – z enim samim poslanstvom: 
čimprej poiskati zdravilo, saj je na sve-
tu več kot 3 milijone ljudi s poškodbo 
ali boleznijo hrbtenjače. Zato so njen 
predlog, da novoustanovljena fundaci-
ja postane partnerica ESCIF-a, delegati 
soglasno sprejeli.

Zdravo staranje svetovnega 
prebivalstva: Spoznanja in smernice

Prof. Erik Buskens, programski di-
rektor zdravega staranja iz Univerzite-
nega centra Groningen z Nizozemske, 
nas je seznanil s spoznanji in smerni-
cami zdravega staranja svetovnega 
prebivalstva. Mejnika za njegovo strmo 
naraščanje sta bila v preteklosti druga 
agrarna reforma ter industrijska revo-
lucija, ki sta omogočili pridelovanje 
zadostnih količin hrane, zaradi česar 
je upadla smrtnost, za nameček pa sta 
odkritje penicilina in razvoj prevoznih 
sredstev spremenila način njegovega 
naraščanja. V zadnjih 100 letih je šte-
vilo naraslo z 1,6 na 6,1 milijarde. Ob 
izteku prejšnjega stoletja so se države 
pričele soočati – ne samo z rastjo pre-
bivalstva, temveč tudi s spremljajočim 
upadanjem rodnosti ter staranjem, kar 
je posledica daljšanja življenjske dobe. 
Vsakih 10 let se življenjska doba podalj-
ša za dve leti. Kot zanimivost omenimo, 
da so Rimljani v času rimskega imperija 
živeli v povprečju od 22 do 25 let, da-
nes pa je pričakovana življenjska doba 
67 let. K njenemu daljšanju in trdnejše-
mu zdravju prispeva več dejavnikov: 
izboljšan sistem javnega zdravstva, 
nenehen napredek na področju me-
dicine in farmacije, kakovostnejša pre-
hrana … Smrtnost med otroki zmanj-
šujejo cepljenje in antibiotiki, med 

Na kongresu ESCIF v De Rijpu je bilo 96 udeležencev iz 19-ih držav. (foto: Igno van Heijst)

dwarslaesie 

Alle problemen 
Paralyzed muscles 

Temperature regulation 

Spasticity 

Cardiac innervation 

Bowel problems 

Urinary tract infections 

Airway infections 

Incontinence 

Osteoporosis 

Poor wound healing 

Pressure ulcers 

Phantom pain 

Respiratory problems 

Renal failure Reproduction Heterotopic ossification 

High/low blood pressure 

Coping problems 
Sexual problems Occupational problems 

Sensory deficits 

Wheelchair technical problems Daily activities 

Overuse injuries 

Poor fitness 

Body comp. problems 

Okvaro hrbtenjače poleg paraliziranih mišic spremlja še vrsta drugih težav. (foto: iz predstavi-
tve Tomasa Janssena) 
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odraslimi pa boljše zdravstvene razme-
re in varnost na delovnih mestih, zlasti 
v tovarnah. Večina razvitejših držav se 
hkrati sooča z manjšanjem rodnosti, 
upadajočim številom prebivalstva in 
njegovim staranjem. Številne države 
se s temi spremembami že spopadajo 
ali se nanje vsaj pripravljajo – podalj-
ševanje pričakovanega trajanja življe-
nja marsikje pomeni daljšanje aktivne 
dobe in s tem spreminjanje deleža ak-
tivnega prebivalstva, ki je bil leta 2010 
v evropski uniji 4 proti 1, za leto 2050 pa 
napovedujejo, da bo povprečje deleža 
odvisnosti doseglo 50 %. To pomeni, 
da bosta dva zaposlena na enega upo-
kojenca. Slovenija bo imela celo najviš-
jo stopnjo odvisnosti (59 %). Zavedati 
se moramo, da bo družinski proračun 

za zdravstveno varstvo z današnje ne-
kaj manj kot četrtine narasel skoraj na 
polovico. Z višanjem starostne dobe se 
spreminja vrsta obolenj: večji je delež 
oseb s kardiovaskularnimi in rakavimi 
obolenji. Dejavniki tveganja: pretirano 
pitje alkohola, kajenje, premalo uživa-
nja sadja in zelenjave ter prekomerna 
teža dodatno povečujejo možnosti 
rakavih obolenj. Svojo predstavitev 
je Buskens zaključil z mislijo, da nas 
v prihodnosti čaka mnogo izzivov, ki 
bodo temeljili na socialno-ekonomskih 
razlikah, solidarnosti regij in generacij, 
sodelovanju in upokojitvi, primernih 
storitvah in infrastrukturi ter urejenem 
zdravstvenem varstvu.

Zdravo staranje oseb z okvaro 
hrbtenjače: Fizične sposobnosti

Kako staranje vpliva na fizične spo-
sobnosti oseb z okvaro hrbtenjače, je 
orisal asist. Daniel Globokar iz Slove-
nije, FMR specialist z URI Soča. Svoje 
strokovno znanje je povezal z osebno 
izkušnjo, saj je od rojstva neposredno 
povezan z invalidnostjo očeta, tetra-
plegika Jožeta Globokarja, in spremlja 
spremembe njegovih fizičnih sposob-
nosti že 46 let. V svoji predstavitvi se 
sprašuje, ali fizična aktivnost in napori 
v aktivni dobi ne povzročajo dodatnih 
zapletov v starosti. Primerjal je mlajše in 
starejše osebe ter vpliv nekaterih stanj 
glede na trajanje življenja po okvari 
hrbtenjače. Izpostavil je, da je potrebno 
večjo pozornost nameniti nenehni skr-

bi za optimalno zdravje ter 
vzdrževanju telesa po po-
škodbi, saj so občutna atro-
fija neoživčenih mišic, po-
večanje maščobnega tkiva, 
kostna masa in nevrogena 
osteoporoza stanja, ki spre-
mljajo poškodbo hrbtenja-
če. V zadnjih letih se je pri-
čakovana življenjska doba 
oseb z okvaro hrbtenjače 
zvišala zaradi napredka v 
diagnostiki in terapevtiki 

ter izboljšanja dolgoročne medicinske 
oskrbe. Za zdravo staranje je odločilen 
prispevek vsakega posameznika, ki se 
začne z izobraževanjem, promocijo ak-
tivnega življenjskega sloga ter izogiba-
njem dejavnikom tveganja. Slušatelji so 
bili zlasti navdušeni nad drugim delom 
Danielove predstavitve, ki jo je namenil 
osebni izkušnji, katero je prežemal po-
nos na očeta in njegove dosežke. 

Zdravo staranje oseb z okvaro 
hrbtenjače: Kvaliteta življenja

Nenehen znanstveni napredek ni 
opazen le pri podaljševanju človeškega 
življenja, temveč tudi pri boljšanju ka-
kovosti. Staranje oseb z okvaro hrbte-

njače v povezavi s kvaliteto življenja je 
približal Marcel Post, profesor v reha-
bilitacijskem centru za osebe z okvaro 
hrbtenjače Univerzitetnega medicin-
skega centra Groningen. Prezgodnje 
staranje je pripisal posledici sedečega 
življenja, prekomerni teži, kardiovasku-
larnim težavam, pogostim vnetjem 
ter prevelikim obremenitvam zgornjih 
okončin. Največ sprememb je mogoče 
opaziti v upadanju zmožnosti, aktivno-
sti in delovnem obsegu ter spremembi 
osebne identitete. Podobno kot na šte-
vilnih drugih področjih življenja je dol-
go življenje srečna kombinacija genov 
(dednost) in okolja. Geni, biološki pro-
cesi, psihološki faktorji, socialno okolje, 
navade, prehranjevanje, telesna in um-
ska dejavnost ter življenjski slog dolo-
čajo uspešno staranje. Izgube in spre-
membe v njegovem procesu bodo od 
posameznikov zahtevale drugačen po-
gled nase, prilagoditev na invalidnost 
in izgradnjo nove identitete. Neuspe-
šna prilagoditev se namreč izteče v 
jezo, zlasti če poslabšanje nastopi zara-
di medicinskega ali kirurškega zapleta, 
nezmožnosti sprejetja novega položaja 
in žalosti ob nadaljnjih izgubah. 

Osebne izkušnje oseb z okvaro 
hrbtenjače

Dick te Winkel, nekdanji predse-
dnik Dutch organizacije paraplegikov, 
ki se mu je življenje spremenilo leta 
1961 po skoku v jezero, je svojo življenj-
sko zgodbo predstavil hudomušno ter 
izpostavil težave, s katerimi se sooča v 
starosti. Zaključil je z motom, da skriv-
nost srečnega življenja tiči v selektiv-
nem spominu.

Brez zadržkov sem svoje življenje 
slušateljem razgrnila tudi Mirjam Ka-
nalec, tetrapleginja iz Slovenije. Pri 
16-ih letih sem pri padcu z motorjem 
poškodovala vratno vretence, svoje 
30-letne izkušnje življenja na vozičku 
pa sem razdelila na tri obdobja: prvih 
5 let, ko sem se prilagajala na novo ži-

Daniel Globokar in Frans Penninx (foto: Igno van Heijst)
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vljenje, naslednjih 20 let, v katerih sem 
dosegla vrhunec življenja, in zadnjih 
5 let, ko že občutim posledice stara-
nja, predvsem povečanje telesne teže 
in zmanjšanje obvladovanja dnevnih 
aktivnosti. Zaključila sem, da življenja 
kljub vsemu ni dobro jemati preresno, 
saj ga nihče ne preživi. 

Osebne izkušnje je češka zdravni-
ca Lia Vašičkova, žena paraplegika 
in aktivnega športnika, orisala skozi 
20-letno obdobje in povzela, da stara-
nje gotovo prinaša omejitve. Poudarila 
je, da se ji je kot sopotnici osebe s po-
škodbo hrbtenjače v procesu staranja 
življenje spreminjalo. Zato je nujno, da 
ob spremembah preoblikujemo odno-
se in zadolžitve znotraj družine, poišče-
mo podporo v krogu prijateljev in se 
ne ustrašimo prositi za pomoč.

Projekt ESCIF-a: Vseživljenjska 
dolgoročna skrb

V nadaljevanju je Jane Horsewell 
prisotne seznanila s sklepi projekta o 
vseživljenski dolgoročni skrbi in spre-
mljanju stanja oseb z okvaro hrbtenja-
če. Celostna oskrba takšne osebe ne 
zajema le rehabilitacije neposredno po 
poškodbi ali bolezni, temveč konstan-
tno spremljanje. Izsledki projekta na 
osnovi obstoječe literature, pogovorov 

s strokovnjaki s področja SCI, analize 
uveljavljenih sistemov ter pogovorov z 
osebami z okvaro hrbtenjače sicer niso 
podprti s trdnimi dokazi, vendar tudi 
stroka zagovarja in priporoča nenehno 
spremljanje stanja kot najbolj medi-
cinsko in ekonomsko vzdržne možno-
sti za uspešno manjšanje škodljivih 
posledic, dodatnih dragih zdravljenj, 
hospitalizacij, odsotnosti z delovnega 
mesta … Vsaka članica ESCIF-a naj bi 
oblikovala protokol splošnega sistema, 
ki bi upošteval demografske spremem-
be para- in tetraplegikov, za posame-
znika pa bi, upoštevajoč individualno 
oceno na podlagi SCI strokovnjakov in 
specifičnosti posameznika, oblikovali 
posamezne komponente in pogo-
stost obravnave oz. spremljanja stanja. 

IPSCI poročilo
Per Maximilian von Groote, pro-

jektni znanstvenik švicarskega razisko-
valnega centra v Nottwilu in Univerze 
v Lucernu, pomočnik urednika študije 
Mednarodne perspektive za poškodbe 
hrbtenjače (International Perspective 
on Spinal Cord Injury – IPSCI), izdane 
pod okriljem Svetovne zdravstvene 
organizacije (World Health Organizati-
on – WHO) in strokovne Mednarodne 
zveze za okvare hrbtenjače (ISCoS – 
International Spinal Cord Society), je 
predstavil izsledke tega pomembnega 
poročila ter izpostavil glavne poudar-
ke: okvare lahko preprečimo, se nau-
čimo živeti z njimi in ni potrebno, da 
škodujejo dobremu zdravju ter social-
nemu vključevanju oseb z okvaro hrb-
tenjače. IPSCI sestavlja devet poglavij, 
ki so: razumevanje okvare, celostna sli-
ka, preprečevanje, zdravstveno varstvo 
in rehabilitacija, krepitev zdravstvenih 
sistemov, odnosi in prilagoditve, do-
stopnost okolja, izobraževanje in zapo-
slovanje, pot naprej: priporočila. Glav-
na priporočila IPSCI so: izboljšati odziv 
zdravstvenega sektorja glede okvar 
hrbtenjače, zagotoviti dostopnost gra-

jenega okolja, prevoznih sredstev in in-
formacij, podpirati zaposlovanje in sa-
mozaposlovanje, promovirati ustrezne 
raziskave ter priučiti osebe z okvaro 
hrbtenjače in njihove družine za samo-
stojno, plodno in polno življenje.

Nadzorovanje teže, prehrana in 
telesna aktivnost

Predavanje o ohranjanju vzdr-
žljivosti ter skrbi za zdravo prehrano 
in nadzorovanje telesne teže oseb z 
okvaro hrbtenjače Tomasa Jansse-
na, prof. dr. rehabilitacijskih raziskav 
na Univerzi Amsterdam, je bilo števil-
nim poslušalcem izhodišče za tehten 
premislek. Skrivnost tiči v ohranjanju 
ravnotežja energije, pridobljene z 
vnosom hrane in tekočine ter porabo 
energije za osnovne potrebe, aktivno-
sti in metabolizem, saj ugotavlja, da je 
poglavitna težava prekomerna telesna 
teža. Ohranjanje ravnotežja temelji na 
zmanjševanju vnosa energije ali po-
večanju porabe energije za dnevne in 
športne dejavnosti. Vnos hrane lahko 
zmanjšamo na minimum, ob tem pa 
moramo paziti, da še vedno dobimo 
dovolj vitaminov, mineralov in drugih 
potrebnih hranilnih snovi. Janssen je 
predstavil skrb vzbujajoče rezultate, 
da se indeks telesne teže (telesna teža 
(kg) /višina (m)2) pri osebi z okvaro 
hrbtenjače v 5-ih letih po poškodbi ali 
bolezni poveča iz 23 na 25,5, poviša se 
delež maščobnega tkiva ob hkratnem 
zmanjšanju mišične mase. Zato se mo-
rajo osebe z okvaro hrbtenjače ukvar-
jati s fizičnimi dejavnostmi, športom 
in gibanjem. Potrebno je upoštevati 
njihovo relativno nizko aktivno mišično 
maso, saj ustrezna intenzivnost vadbe 
ni vedno mogoča, hkrati pa pogosto 
pri tem ni vključena aktivnost telesa 
pod mestom okvare oz. lahko preko-
merna vadba povzroči dodatne ali 
celo trajne poškodbe zgornjih okončin. 
Kot zanimivost je omenil, da oseba z 
okvaro hrbtenjače za delovanje mišic 

Jane Horsewell, predsednica ESCIF-a (foto: 
Igno van Heijst)
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porabi 25 % manj kalorij pri sedenju 
kot ostali, zato rešitev vidi v vzbujanju 
paraliziranih mišic z elektrostimulacijo 
(FES), dnevno vsaj pol ure. Predstavitev 
je sklenil z opozorilom, da je glavna te-
žava oseb z okvaro hrbtenjače uravna-
vanje telesne teže. Zmanjšanje vnosa 
hrane sicer pomaga, vendar s seboj 
prinaša drugačne zaplete, zato je bi-
stveno povečanje porabe energije pri 
aktivnosti zgornjih okončin, dodatnem 
razgibavanju spodnjih ter elektrosti-
mulaciji paraliziranih mišic.

Raziskava in organizacijska politika
Zdravo staranje oseb z okvaro hrb-

tenjače so raziskovali tudi v Angliji in pri 
tem anketirali svoje člane. Joy Sinclair, 
svetovalka za zdravo staranje pri angle-
ški zvezi paraplegikov (Spinal Injuries 
Association - SIA), in Daniel Burden, 
paraplegik, vodja odnosov z javnostjo 
pri SIA, sta predstavila ključne izsledke 
raziskave, nastale na pobudo članov. 
Zastavili so si ambiciozen cilj izobrazi-
ti nove poškodovance, da bi le-ti znali 
živeti polno in aktivno in pri tem ne za-
nemariti vpliva dnevnih dejavnosti na 
njihovo zdravje v starosti. Poudarila je 
tri najpogostejše nevšečnosti, na kate-

re so opozorili anketiranci: težave z me-
hurjem in prebavo ter skrb za kožo. 54 
% anketirancev je odgovorilo, da so se 
v zadnjih desetih letih povečale težave 
v ramenih. Ravno tako se je v zadnjih 
desetih letih povečala telesna teža pri 
61,6 % anketiranih. O prehranjevalnih 
navadah je 77 % vprašanih izpoveda-
lo, da skoraj nikoli ali le občasno jedo 
trikrat na dan, 19 % jih petkrat na dan 
zaužije sadje in zelenjavo. Odgovori na 
vprašanje o aktivni tedenski vadbi niso 
vzpodbudni: 22 % jih ne vadi, 30 % pa 
se vadbe udeležuje 5 do 7-krat na te-
den. V okviru projekta bodo na pod-
lagi pridobljenih podatkov organizirali 
konferenco in izdali informativno knji-
žico na temo zdravega staranja oseb 
z okvaro hrbtenjače, trenutno pa na 
podlagi zbranih podatkov pripravljajo 
smernice in ukrepe, vezane na staranje 
oseb z okvaro hrbtenjače. 

Projekti članic ESCIF-a
V sklopu kongresa, kjer članice pred-

stavijo svoje projekte, je Nizozemec 
Andries Riedstra predstavil njihov 
dvoletni projekt Weer on Weg – Back 
on track (http://www.weeropweg.info/
over-weer-op-weg/), ki vsebuje posta-
vitev spletne strani, na kateri so na voljo 
vse informacije za osebe z okvaro hrb-
tenjače; žal le v nizozemščini. 

Španci so predstavili projekt Tutors 
(http://www.tutorsproject.eu), izpe-
ljan v sodelovanju s Turčijo, in v njem 
opisali načine za povečanje osebne 
avtonomije osebe z okvaro hrbtenja-
če z mentorskim programom za nove 
poškodovance – vrstniško pomočjo. 
Cilj projekta je podpreti prizadevanja 
civilne družbe za povečanje deleža 
skupnih aktivnosti in posledično boljšo 
integracijo invalidov v družbo. 

Daniel Burden iz Velike Britanije 
je udeležence osupnil s predstavitvijo 
izven parlamentarne skupine (All Party 
Parliamentary Group (APPG)), nefor-
malne medstrankarske skupine 100-

Slovensko delegacijo so sestavljali Petra 
Grabner, Daniel Globokar, Jani Trdina in 
Mirjam Kanalec (foto: Jure)

tih politikov, ki deluje od leta 2008 in 
združuje politike vseh parlamentarnih 
strank in obeh parlamentov. Znotraj 
angleškega parlamenta sicer nima 
uradno priznanega statusa, ima pa 
zelo pomembno vlogo pri lobiraju in 
vplivu na politiko. Doslej jim je uspe-
lo ustanoviti nacionalno SCI strategijo, 
določiti smernice SCI nege ter vpeljati 
specialistična izobraževanja za SCI sve-
tovalce. 

Manda Kneževič, predsednica 
hrvaške zveze paraplegikov (HUPT), je 
predstavila izsledke raziskave, ki jo je 
njihova organizacija opravila med svo-
jim članstvom na temo dekubitusov. 
Skoraj 50 % vprašanih je odgovorilo, da 
se jim preležanine ponavljajo na istem 
delu telesa.

Zaključek in popotnica
Kongres se je zaključil z okroglo mizo 

v moderaciji Josa Dekkersa, na kakšne 
načine lahko nacionalne zveze paraple-
gikov prispevajo k promociji zdravega 
staranja oseb z okvaro hrbtenjače. 

Ob boku vsebinsko bogatega in za-
nimivega kongresa je potekala tudi re-
dna letna skupščina delegatov, kjer so 
poleg rednih formalnosti potekale vo-
litve nekaterih organov zveze. Za pred-
sednico ESCIF-a je bila znova izvoljena 
Jane Horsewell z Danske, Gunilla 
Ahren s Švedske za članico upravnega 
odbora, nov obraz pa je Nuutti Hiltu-
nen s Finske, novoizvoljeni član uprav-
nega odbora za naslednja štiri leta.

Naj omenim, da so se nizozem-
ski kolegi in vodstvo ESCIF-a potrudili 
in so vse predstavitve predavateljev 
dosegljive na spletni strani: http://
w w w.esci f.org/ESCIF, ,members _
downloads,escif_congress.htm.

Preostane nam razmislek nad la-
stnimi dejanji, s katerimi krojimo svoja 
življenja na invalidskih vozičkih: že da-
nes si moramo aktivno in odgovorno 
prizadevati za izboljšanje pogojev za 
zdravo in kvalitetno starost! 
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Pred natanko dvema letoma je 
Zveza paraplegikov Slovenije 
v sodelovanju z Domom para-

plegikov Pacug uspešno kandidirala 
na Javnem razpisu za razvoj socialnega 
podjetništva Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve. S projektom 
Invalid za invalida smo bili izbrani med 
triindevetdesetimi prijavljenimi pro-
jekti. Strokovna komisija Ministrstva je 
izbrala sedemnajst upravičencev oz. 
organizacij. Za vse izbrane projekte je 
bilo na voljo štiri in pol milijona evrov, 
ki jih črpajo iz Evropskega socialnega 
sklada (ESS). Zveza paraplegikov je za 
obdobje dveh let podpisala pogodbo 
o sofinanciranju v vrednosti 163.130 
evrov. Podpisa pogodbe sta se v imenu 
Zveze udeležila idejni vodja projekta 
Jani Trdina in namestnik predsednika 
Zveze Damjan Hovnik.

Z izvedbo projekta je Zveza dobila 
priložnost uresničiti željo in dolgoletna 
prizadevanja, da bi svojim uporabni-
kom, ki smo vezani na uporabo najra-
zličnejših medicinskih pripomočkov in 
sanitetnega ter sanitarnega materiala, 
lahko zagotovila storitve nabave in ser-
visiranja le-teh po dostopnih cenah na 
njim prijazen način. Zato smo v okviru 
projekta zagnali dejavnost EASY MO-
VING, s katerim lahko to preko sistema 
naročilnic Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje tudi uresničujemo.

Projekt »Invalid za Invalida« je 

Barbara Slaček | Razvoj socialnega podjetništva

PROJEKT INVALID ZA 
INVALIDA ZAKLJUČEN
Od objave javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva preko 
uspešne prijave Zveze paraplegikov Slovenije do zagona dejavnosti prodaje in servisa 
medicinske opreme ter zaključka projekta Invalid za invalida

bil izpeljan v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013: 4. razvojne pri-
oritete »Enakost možnosti in spod-
bujanje socialne vključenosti«,  4.1 
prednostne usmeritve  »Enake mo-
žnosti na trgu dela« in »Krepitev so-
cialne vključenosti«. 

Zaposlovanje oseb ranljivih 
ciljnih skupin

Razpis je predvideval usposabljanje 
in zaposlovanje težje zaposljivih oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin: starejših od 
50 let, pripadnikov romskih skupnosti, 
bivših odvisnikov, bivših kaznjencev, 
migrantov, beguncev, mlajših od 25 let 
in invalidov. Projekt Invalid za invalida 
je bil vsebinsko zasnovan tako, da smo 
kader za zaposlitev na projektu lahko 
iskali v lastnih vrstah, zato smo predvi-
deli zaposlitev treh oseb iz ranljive sku-
pine invalidov in eno osebo starejšo od 
petdeset let. Nedolgo po zagonu pro-
jekta smo pričeli z intenzivnim ogla-
ševanjem delovnih mest med našimi 
člani. Nekaj med njimi se jih je na razpis 
prijavilo, z njimi smo opravili razgovo-
re, vendar je žal iz vrst paraplegikov 
vsem zaposlitvenim pogojem ustrezal 
en sam član. Nato smo z razpisom se-
znanili še ostale invalidske organizacije, 
žal brez uspeha, zato smo razpis razši-
rili na Zavod za zaposlovanje Ljubljana 
in Koper. Kader smo potrebovali iz teh 

dveh regij, ker smo dve osebi zaposlili 
v Domu paraplegikov Pacug, dve osebi 
pa na Zvezi v Ljubljani. Po opravljenih 
razgovorih smo se odločili zaposliti 
Damirja Sirotiča – terenskega sveto-
valca, ki mu zaposlitev preneha sredi 
novembra, Orjano Kučinič – serviser-
ko gibalnih pripomočkov, ki ji zaposli-
tev ravno tako poteče sredi novembra, 
našega člana Žigo Bajdeta – serviserja 
gibalnih pripomočkov, ki mu zaposlitev 
poteče v začetku decembra, in Blanko 
Markovič – projektantko življenjskega 
okolja, ki ji pogodba o delu preneha 
konec leta. Vse štiri zaposlitve so bile 
v skladu s pogodbo o sofinanciranju 
MDDSZ sklenjene za določeno obdo-
bje osemnajstih mesecev. Trenutno 
žal še ni gotovo, ali bomo s katerim od 
zaposlenih pogodbo o delu lahko po-
daljšali. 

Blanka Markovič: »Med delom 
pri projektu IZI sem se veliko naučila o 
sodelovanju z različnimi institucijami in 

Blanka Markovič (foto: arhiv ZPS)
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skupinskem delu. Radostno me je na-
polnjevalo, da s svojim delom sezna-
njam uporabnike invalidskih vozičkov z 
informacijami o medicinsko-tehničnih 
pripomočkih, s kakovostno in konku-
renčno ponudbo pa jim pomagam pri 
nakupu kvalitetnih pripomočkov, ki jih 
potrebujejo. Veselila sem se tega dela. 
Zadovoljna sem, da sem kot invalid tre-
tje stopnje dobila priložnost za službo, 
ki sem jo prej dolgo iskala. Vsekakor ve-
lja rek, da delo plemeniti. Želim si, da bi 
ga lahko nadaljevala.« 

Žiga Bajde: »Zaposlitev pri projek-
tu IZI mi je življenje izboljšala, saj sem 
se tako laže vrnil v delovno okolje na 
način, ki ga pred nesrečo nisem bil va-
jen. Spoznal sem veliko novih ljudi in 
se naučil drugačnih vrlin, ki mi bodo 
koristile pri nadaljevanju delovne poti. 
Lepo je biti del projekta IZI, zato upam, 
da bo le-ta podprt tudi vnaprej.« 

Damir Sirotič: »Res, projekt se 
končuje. Mnogo mi je dal. Pridobil sem 
praktična znanja za delo z medicinski-
mi pripomočki, invalidskimi vozički in 
predvsem njihovimi uporabniki. Če bi 
se mi nasmehnila priložnost z delom 
nadaljevati, ga bom opravljal z najve-
čjim veseljem.« 

Orjana Kučinič: »Sodelovanje pri 
projektu je dobra popotnica za bodoč-
nost. Nikoli prej nisem imela priložno-
sti, da bi se družila z invalidnimi ljudmi. 
Sedaj veliko bolje razumem njihovo 
življenje in znam priskočiti na pomoč, 
ko je to potrebno. Usposabljanja so 

me s stališča prakse obogatila. Če bom 
dobila priložnost delati v podobnem 
kolektivu, bom to z veseljem sprejela.« 

Usposabljanja
Zatem ko smo osebe uspešno za-

poslili, jih je bilo potrebno za delo kva-
lificirati. Predvideli smo 
naslednja usposablja-
nja: zakonsko določena 
usposabljanja (varstvo 
pri delu), usposabljanja 
za delo z invalidnimi 
osebami in svetova-
njem, seznanitev s po-
stopki dela ter progra-
mom in usposabljanje 
za delo z opremo in 
sredstvi za delo. Za zu-
nanjega izvajalca uspo-
sabljanj smo izbrali 
podjetje Racio, družbo 
za razvoj človeškega kapitala, d.o.o. iz 
Celja, ki je pripravilo program izobra-
ževanja za delovna mesta: »projektant 
življenjskega okolja«, »serviser gibalnih 
pripomočkov« in »terenski svetovalec«. 
Usposabljanja so potekala po načrto-
vanih aktivnostih: izdelava načrta prila-
goditve delovnega mesta za vsako za-
posleno osebo, ocena izobraževalnih 
potreb obravnavanih invalidov, pripra-
va in izdelava individualnih programov 
usposabljanja, izvedba in koordinacija 
usposabljanj, oblikovanje predlogov 
za delovno umeščanje, izdelava ocene 
zaposljivosti ter nenazadnje spremlja-
nje oseb pri delovnem umeščanju. Za-
posleni so se v programu usposabljanj 
seznanili z Zvezo paraplegikov Sloveni-

je, organizacijo, medsebojnim komuni-
ciranjem, timskim delom in vodenjem, 
z normativno ureditvijo zaposlovanja 
invalidov, zdravjem na delovnem me-
stu, varovanjem osebnih podatkov, 
posebnim socialnim programom Zve-
ze »Prebivanje in prilagajanje okolja«, 
sistemom kakovosti v organizaciji, rav-
nanjem z medicinskimi pripomočki pri 
osebah z okvaro centralnega ali peri-
fernega živčnega sistema, vodenjem in 
organiziranjem dela v servisni delavnici 
ter obvladovanjem dela z računalniki. 

Ko je Zveza sklenila dogovor o 
nabavi invalidskih vozičkov pri itali-
janskem proizvajalcu Progeo, so se 

zaposleni praktično usposabljali tudi v 
samem podjetju v Italiji.

Ureditev delovnih mest – 
servisnih delavnic

Še preden so naši zaposleni pričeli 
z delom in usposabljanji, smo morali 
urediti in prilagoditi njihova delovna 
mesta. Dvema zaposlenima je prostor 
za delavnico in pisarno odstopil Dom 
Pacug, ostalima smo pri Zvezi stare 
prostore ekspedita spremenili v delav-
nico, pisarno pa uredili v prostoru, ki je 
bil temu že prvotno namenjen, poskr-
beli smo le za računalniško podporo. 
Obe delavnici, v Pacugu in v Ljubljani, 
je v sodelovanju z arhitektom Matja-
žem Planincem računalniško zasnoval 

Naučili so se dela z računalniki. (foto: arhiv ZPS)

Damir Sirotič (foto: arhiv ZPS)
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Žiga Bajde, ki je sodeloval tudi pri ure-
ditvi in umestitvi pisarniške in strojne 
opreme ter delovnih pripomočkov. Za 
nakup potrebne opreme je Ministrstvo 
preko ESS v projektu prispevalo 17.600 
evrov. Za prilagoditev obeh delavnic 
sicer relativno visoki znesek ni zadosto-
val, zato smo za pomoč in sponzorstvo 
prosili slovenskega proizvajalca orodja 
podjetje UNIOR iz Zreč, ki nam je po-
darilo vso potrebno opremo ter ročno 
orodje. Delavnici sta sedaj opremljeni 
s potrebnimi dvižnimi napravami, ki 
invalidu omogočajo, da pripomoček, 
ki ga servisira, brez napora postavi na 
delovno površino. Zaposleni imajo tudi 
vse ostalo električno orodje, kompre-
sor in ves potrebni material za uspešno 
opravljanje dejavnosti. Za nemoteno 
delo v pisarnah smo nabavili pred-
videno računalniško ter programsko 
opremo, omare, pisalni mizi in ostalo 
potrebno pohištvo ter droben pisarni-
ški inventar.

Praktična usposabljanja – 
obiski REHA sejmov

Del praktičnega usposabljanja in 
pomoč pri zagonu dejavnosti so obiski 
različnih sejmov, kjer proizvajalci in di-
stributerji ponujajo raznovrstno medi-
cinsko opremo. Mednje zagotovo sodi 
Rehacare sejem v Düsseldorfu v Nem-
čiji, ki velja za največjega v Evropi, če ne 
tudi na svetu. Zaposleni pri projektu IZI 

so ga obiskali trikrat. Ogledali so si tudi 
sejem Exposanita v Boloniji, kjer razsta-
vljajo predvsem naši zahodni sosedje 
Italijani. Oba sejma sta postregla z ide-
jami za razširitev naše ponudbe. Imeli 
so nemalo smole s proizvajalci, saj si 
večina želi partnerstva za generalno 
regijsko zastopstvo, čemur pa s svojo 
komaj uveljavljajočo se dejavnostjo še 
nismo dorasli. Dvakrat smo obiskali t. i. 
»hišni sejem« podjetja Progeo. Prvič za-
radi podpisa sporazuma o poslovnem 
sodelovanju distribucije njihovih inva-
lidskih vozičkov našim uporabnikom. 
Ob zagonu dejavnosti so se zaposleni 
pri njih kvalificirali na dvodnevnem 

praktičnem izobraževanju, kjer so se 
naučili tehničnih lastnosti, proizvodnje, 
meritev in servisiranja njihovih invalid-
skih vozičkov.

Organizirali oz. udeležili smo se 
številnih odmevnih dogodkov

V medijih najbolj odmeven dogo-
dek je bil pred natanko enim letom, ko 
smo ob odprtju delavnic sklicali novi-
narsko konferenco in na njej predstavili 
Zvezo paraplegikov Slovenije, projekt 
socialnega podjetništva Invalid za inva-
lida, zaposlene in opremljeno delavni-
co. Gosta konference sta bila generalna 
direktorica Direktorata za trg dela in za-

Servisni delavnici v Pacugu in Ljubljani (foto: arhiv ZPS)

Ogledali smo si sejem REHA v Bologni. (foto: arhiv ZPS)
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poslovanje pri MDDSZ Damjana Košir 
ter predstavnik podjetja UNIOR Tomaž 
Brkljačič. Zvezo in projekt sva predsta-
vila predsednik Zveze Dane Kastelic in 
vodja projekta IZI Barbara Slaček. O no-
vinarski konferenci so poročali vsi večji 
domači mediji, posneli so reportaže 
ter objavili številne spletne in tiskane 
novice. Tiskovna konferenca je bila do-
bra popotnica za nekatera poslovna 
sodelovanja in pozitivna marketinška 
poteza. 

Kot vodja projekta sem se na po-
vabilo organizatorjev ŠENT-a in SKUP-a 
aktivno udeležila mednarodne kon-
ference »4. dnevi socialne ekonomije 
2013« in predstavila projekt Invalid za 
invalida kot primer dobre prakse ter 
socialno podjetje v zagonu. Največji 
poudarek razprave smo namenili pri-
ložnostim in težavam, s katerimi se iz-
vajalci tovrstnih projektov srečujemo v 
praksi.

Izvajalcem projekta in zaposlenim se 
je v spomin najbolj zapisal dogodek, ki 
ga je pripravila Zveza paraplegikov Slo-
venije ob praznovanju 45. obletnice de-
lovanja. V Domu paraplegikov v Pacugu 
smo svoj praznik zaznamovali s slavno-
stno akademijo, na katero je bila pova-
bljena Ministrica za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti dr. Anja 
Kopač Mrak. Zaposleni so ji predstavili 
projekt in projektne dejavnosti, ogleda-

la si je tudi delavnico in ob 
tem pokazala navdušenje 
in veliko zanimanja.

Dovoljenja za zagon 
dejavnosti

Za delovanje »podje-
tja«, ki ga začasno imenu-
jemo dejavnost socialne-
ga podjetništva, je v RS 
potrebno pridobiti precej 
soglasij, koncesij in do-
voljenj. Po podpisu po-
godbe o sofinanciranju 
projekta z Ministrstvom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
smo nadaljevali s postopki pridobiva-
nja vseh potrebnih dokumentov. Med 
drugim smo pridobili Koncesijo ZZZS 
za promet z MTP, dovoljenje Javne 
Agencije za promet z zdravili (JAZMP) 
in v register AJPES uspešno vpisali dva 
poslovna subjekta (obe delavnici). 

Predstavitve in objave
Ponudbo smo v obdobju dveh let 

nenehno predstavljali našim uporabni-
kom in se udeležili večine dogodkov v 
organizaciji društev paraplegikov. Go-
stili so nas na srečanjih ob koncu leta, 
poletnih srečanjih članov, na obnovi-
tveni rehabilitaciji, sejmu Lupa, Festi-
valu drugačnosti ipd. Svojo dejavnost 
in ponudbo smo uspešno predstavili 
Institutu za rehabilitacijo URI-Soča. Ob 
podpisu memoranduma o ustanovi-
tvi Zveze paraplegikov Jugozahodne 
Evrope smo projekt prikazali kot primer 
dobre prakse predstavnikom zvez pa-
raplegikov iz republik bivše Jugoslavije. 
S predstavitvijo projekta na URI-Soča 
ob obisku delegacije Zveze za šport 
invalidov iz Rusije smo dodali svoj skro-
mni prispevek tudi na mednarodni 
ravni.

Projekt smo predstavili Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani študentom tretjega 
letnika delovne terapije pri predmetu 
delovna terapija in profesionalna re-
habilitacija ter na prireditvi »Dan brez 
vozička« v Slovenskih Konjicah, kamor 
se vsako leto pridejo ljudje z različni-
mi invalidnostmi preizkusiti v različnih 
športnih aktivnostih.

V podporo predstavitvi dejavnosti 
Invalid za Invalida smo oblikovali sple-

Ministrici dr. Anji Kopač smo predstavili projekt.  
(foto: arhiv ZPS) 

Ponudbo in projekt smo v obdobju dveh let neprestano predstavljali po lokalnih društvih 
paraplegikov. (foto: arhiv DPLJ)
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tno mesto WWW.EASY-MOVING.SI 
in ga uredili s pomočjo naših članov 
Benjamina Žnidaršiča ter Draga Severja. 

Uporabnike obveščamo s pomočjo 
Zvezinega glasila Paraplegik, profila na 
FB-ju in spletnih strani Easy Moving 
Invalid za invalida, Zveza paraplegikov 
Slovenije in Dom paraplegikov Pacug. 
Vsem zaposlenim smo izdelali pred-
stavitvene vizitke in majice, plakate, 
brošuro in drugo drobno promocijsko 
gradivo.

Ponudba
V dveh letih delovanja smo podpi-

sali pogodbe oz. sporazume o poslov-
nem sodelovanju s številnimi ponudni-
ki medicinske opreme, katerih izdelke 
uspešno dobavljamo našim uporab-
nikom. Bralcem revije Paraplegik je 
gotovo znano, da v okviru dejavnosti 
projekta izdajamo na naročilnice zdra-
vstvenega zavarovanja invalidske vo-
zičke italijanskega proizvajalca Progeo 
in sedežne blazine nemškega proi-
zvajalca Amoena, Amovida s fluidnim 
gelom in možnostjo termoregulacije. 

V skrbi za naše uporabnike smo v 
ponudbo dodali tudi sanitarni pro-
gram in inkontinenčni material. V 
naših poslovalnicah pri Zvezi paraple-
gikov Slovenije v Ljubljani na Štihovi 14 
in Domu paraplegikov v Pacugu, Pa-
cug 10, lahko sedaj na naročilnice izda-
jamo še: toaletne stole ter sedeže za 
kopalno kad in tuš kabino, nastavke 
za toaletne školjke, običajne plastič-
ne ali gumirane, proizvajalcev Herde-
gen in Mendigo.

Inkontinenčni material priznanih 
znamk Tena, IndaSlip, Tosama, Abena, 
vam je na voljo ob predložitvi ZZZS 
naročilnice, ki vam jo izda osebni 
zdravnik, in sicer: plenice in predloge, 
mrežaste hlačke, posteljne predlo-

ge ter plenice za otroke do teže 25 
kg. V sklopu inkontinenčnega progra-
ma ponujamo urinske katetre znanih 
proizvajalcev Tik, Coloplast (Conveen) 
in Lentis (Lentiskat), urinske vrečke in 
urinal kondome Coloplast in Secudain. 
Dobite lahko katetre Greencath v raz-
ličnih oblikah 
s lovenske ga 
pro iz v a ja lc a 
TIK Kobarid. 
Pro i z v a ja l e c 
nudi navadne 
katetre ter ka-
tetre s hidro-
filnim nanosom. Novost so hidrofilni 
katetri z vodno vrečko, ki jih je mo-
goče uporabljati v primerih, ko dostop 
do čiste vode ni mogoč. Na ta način so 
izboljšani higienski pogoji kateterizaci-
je, postopek je poenostavljen in njiho-
va uporaba za zdravje varnejša. Novite-
ta proizvajalca TIK so katetri z mehko 
konico, ki so lahko bodisi hidrofilni ali 
hidrofilni z vodno vrečko. 

Med pripomočki za gibanje so na 
zalogi bergle in hodulje proizvajalca 
Herdegen. Bergle so lahko enkrat ali 
dvakrat nastavljive. Ves material je mo-
goče dobiti na naročilnico ZZZS brez 

doplačila že od 15. septembra dalje. 
Uporabnike prosimo za predloge, 

kako izboljšati naše storitve, da bodo 
še prijaznejše. 

Pri Zvezi paraplegikov Sloveni-
je smo projekt in črpanje evropskih 
sredstev preko javnega 
razpisa uspešno zaklju-
čili. Načrpali smo cca.  
90 % namenskih sred-
stev, ponudili zaposlitev 
za obdobje osemnajstih 
mesecev petim osebam 
in kar je najpomemb-
nejše: uspeli smo za-
gnati dejavnost, s katero 
bomo članom in ostalim 
uporabnikom ponudili 
storitve, ki jih v vsakda-
njem življenju najbolj 
potrebujejo. Kot nosilci 
certifikata kakovosti zagotavljamo, da 
bodo naše storitve ostale dostopne, 
hkrati se bomo trudili ponudbo širiti in 
v izbor izdelkov ter storitev vključevati 
vse artikle, ki bodo lajšali življenje na-
šim članom.

Želimo si, da bi imelo Ministrstvo 
tudi v prihodnje posluh za takšne in 
podobne projekte, ker s svojim delo-
vanjem pozitivno vplivajo na življenje 
invalidov. Upamo, da bodo odgovorni 
še pred iztekom vseh sedemnajstih 
projektov, ki se zaključijo v letu 2015, 
znova pripravili Javni razpis za spodbu-
janje socialnega podjetništva III.

Vabljeni k obisku katere izmed po-
slovalnic!

Vse dodatne informacije 
najdete v naših poslovalnicah 

v Ljubljani in Pacugu; 
tel.: 01 230 25 22  ali 05 674 81 91; 
e-mail: info@easy-moving.si ali 

invalidzainvalida@gmail.com.
Na naročilnico zdravstvenega zavarovanja 
izdajamo invalidske vozičke italijanskega 
proizvajalca Progeo. (foto: arhiv ZPS)



47

[   DELODRUŠTEV   ]

Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Konec maja smo organizirali izlet v Šentrupert, kjer smo spoznali deželo kozolcev in ob-
čudovali cerkev sv. Ruperta. Poslovalnica LIDL Brežice je našemu članu poklonila 1.000 €.

IZLET V ŠENTRUPERT
Društvo paraplegikov Dolenjske, 

Bele krajine in Posavja je ob pomoči 
našega člana Vinka Ahlina iz Šentru-
perta za vse člane društva in njihove 
svojce 30. maja organiziralo izlet v Šen-
trupert z ogledom naravnih in kultur-
nih znamenitosti, na katerem se nas je 
zbralo lepo število.

Kljub rahlo deževnemu uvodu smo 
uživali v vnaprej določenem programu. 
Ob 11-ih so nam predstavili koncept ko-
zolca ter nas popeljali na vodeni ogled 
Dežele kozolcev. Pri predstavitvi je so-
deloval tudi župan občine Šentrupert, 
Rupert Gole. Sledil je ogled cerkve sv. 
Ruperta, kjer sta nam predavala župnik 
Jaka Trček in prof. Jože Zupan. 

Dežela kozolcev je prvi muzej zna-
menitih sušilnih naprav na prostem. 
Kozolec je samostojna ali ob drugo go-
spodarsko poslopje prislonjena sušilna 
naprava, najpogosteje izdelana iz lesa. 
V njih so sušili in shranjevali žita, seno, 
koruzo, lan, konopljo, stročnice, od-
rezke gomoljnic, praprot in podobno. 
Dvojni kozolci so posebej primerni za 
hrambo orodja, kmetijske mehaniza-
cije in voz ter gradbenega materiala in 
sodobnih vozil. Muzej na prostem tvo-
ri 19 kozolcev, večinoma pripeljanih iz 
doline Mirne, eden med njimi je iz oko-
lice Ivančne Gorice. S postavitvijo želijo 
obiskovalcem prikazati razvoj kozolca v 
časovnem, prostorskem in socialnem 
pomenu od preprostih sušil do razvoj-
no bogatih dvojnih kozolcev – toplar-
jev. V muzeju, ki se razprostira na 2,5 
ha urejenih površin in ima 1 km dolgo 

mrežo sprehajalnih poti, je zastopanih 
šest razvojno dokazanih tipov kozol-
cev na Slovenskem: trije enojni (enojni, 
enojni s plaščem, enojni vzporedni) in 
trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in 
toplar). Najstarejši »Lukatov toplar« se 
ponaša z letnico 1795, kar ga uvršča 
med najstarejše ohranjene dvojne ko-
zolce pri nas in v svetu. Dežela kozol-
cev skuša posebej izpostaviti in pred-
staviti njihovo kulturno vrednost ter 
vzpodbuditi željo lastnikov po njihovi 
ohranitvi, saj so postali eden izmed 
prepoznavnih znakov Slovenije, na kar 
bi morali biti ponosni. 

Muzej nas je s svojo izvirno zasno-
vo in razgibanostjo navdušil, vodenje 
je bilo prežeto s humorjem in obvezno 
poučno noto, zato ogled vsem toplo 
priporočamo. Dogodivščino nam je 

dodatno popestril član društva in orga-
nizator izleta Vinko Ahlin, ki nas je pod 
kozolcem presenetil z malico, krepčil-
nim požirkom ter iz lesa in oreha izde-
lanim simpatičnim darilcem.

Župnijska cerkev sv. Ruperta je ena 
najlepših gotskih cerkva v Sloveniji in 
spada med najdragocenejše spomeni-
ke Šentruperta. Oglejski misijonarji naj 
bi davnega leta 796 na taistem mestu 
postavili kapelo, današnja pa je na-
slednica prej stoječih cerkva in je bila 
v podobi, kot jo poznamo danes, do-
končana med leti 1415 in 1420. Stavbna 
zgodovina je odvisna od posredovanja 
ugledne posestnice tega kraja knegi-
nje (H)Eme, zadnje potomke mogočne 
dinastije Breško-Seliških. V predhodnici 
cerkve je leta 1163 oglejski patriarh Ul-
rik II. Trebanjski sklical kapiteljsko po-

Vodena predstavitev Muzeja kozolcev (foto: Franci Škrbina)
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svetovanje. O današnji cerkvi je mogo-
če govoriti po letu 1393, ko so pravico 
nad župnijo prevzeli grofje Celjski. 

Troladijska dvoranska cerkev ima 
dolgi kor, od zunaj jo obdaja šest dva-
krat stopnjevanih ter zgoraj diagonal-
no prirezanih opornikov, okrašenih s 
fialami in slepimi trilisti. Stene imajo 
pet visokih oken, okrašenih s krogovičji, 
spodaj segajočih do talnega zidca … z 

Skupinska pred cerkvijo sv. Ruperta (foto: Franci Škrbina)

Kosilo v restavraciji Galaksija v Trebnjem ter Ženski pevski zbor Šentrupert (foto: Franci Škrbina)

Ekipa Lidl Brežice z obdarovancem (foto: 
Franci Škrbina)

laičnimi besedami: cerkev je res preču-
dovita in vredna vse pozornosti.

Po odličnem kosilu v restavraciji 
Galaksija v Trebnjem so nam zaključek 
prijetnega srečanja nepozabno pope-
strile članice ženskega pevskega zbora 
Šentrupert in nam zapele nekaj znanih 
ter manj znanih viž ter nam dodobra 
ogrele srca. Ženski pevski zbor Šentru-
pert je na pobudo nekaterih tedanjih 

pevk nastal jeseni leta 2007. Trenutno 
v njem prepeva 19 mladenk in žena, ki 
jih združuje strastna ljubezen do petja 
in druženja.

Preživeli smo čudovit dan, se na-
smejali do solz, naučili veliko novega 
ter nahranili svoje telo in dušo. Še več 
takšnih izletov si želimo in se zahvalju-
jemo soorganizatorju dogodka Vinku 
Ahlinu za idejo in izvedbo ter našemu 
društvu za podporo pri izpeljavi in or-
ganizaciji prevozov. Njihov trud ni bil 
zaman, preživeli smo nepozaben dan.

DONACIJA TRGOVINE LIDL BREŽICE
Vodilni in zaposleni poslovalnice 

Lidl Brežice so se odločili, da bodo z 
vestnim delom pridobljeno nagrado 
podelili članu Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V Li-
dlovi poslovalnici  smo se 25. julija ude-
ležili svečane predaje bona v vrednosti 
1000 evrov. Znesek bo naš član Ivan 
Kene iz Brežic lahko potrošil v njihovi 
prodajalni. Vsem se ponovno najlepše 
zahvaljujemo! 
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Kaj se je zgodilo z letošnjim poletjem? Naš predsednik je junija preučil vremensko napo-
ved in odločil, da bomo člani upravnega odbora delali vse poletje. Seveda smo vsak 
zase tudi dopustovali. Pred počitnicami smo Gorenjci uživali na pikniku. Zaživela je žen-
ska sekcija. Izpeljali smo likovno delavnico v Lešah ter se udeleževali različnih kultur-
nih in izobraževalnih dogodkov. Ministrstvo za zunanje zadeve nam je podarilo deset 
računalnikov.

Junija smo se člani DPG zbrali na 
vsakoletnem pikniku v Voklem. 
Nekaj vtisov je skrbno zapisala 

Alenka Oblakovič. 
Janez Učakar je pospremil svojo 

boljšo polovico na Japonsko. Vabita 
nas na potopisno predavanje. Prijave 
zbiramo pri društvu.

Tradicionalna likovna delavnica v 
Lešah na dan državnosti je potekala na 
deževen dan, kar za letošnje poletje ni 
bilo nič presenetljivega. Popestrili smo 
ga s slikanjem v prijetnem druženju. 
Zahvaljujemo se Ani in Borisu Šteru 
za izkazano gostoljubje.

27. junija je v ljubljanskih Križankah 
potekal izbor za prostovoljca leta 2013. 
Predlagali smo Mojco Kopač in Borisa 

Jegliča. Dogodek je potekal v organi-
zaciji Mestne občine Ljubljana in pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika 
RS Boruta Pahorja. Za prostovoljno 
delo v okviru našega društva sta Mojca 
in Boris prejela priznanji.

Ministrstvo za zunanje zadeve 
nam je podarilo deset računalnikov. 
Računalnik je vse pomembnejši pri-
pomoček pri socialnem vključevanju v 
družbo, internet pa nepogrešljiv dejav-
nik tako pri poslovnem kot zasebnem 
sporazumevanju, zato smo hvaležni za 
prejeto donacijo. Uporabili jih bomo za 
računalniško opismenjevanje članov, 
kakšnega pa tudi podarili komu, ki si ga 
sam ne more privoščiti. Za prejeto do-
nacijo se odgovornim na Ministrstvu 

za zunanje zadeve iskreno 
zahvaljujemo.

Julija smo se zadnjič pred 
poletno sezono zbrale žen-
ske in izdelovale ogrlice. Po-
drobnosti o tem je zapisala 
naša Alenka.

Udeležili smo se otvori-
tve fotografske razstave An-
draža Muljavca v Layerjevi 
hiši v centru Kranja. Fotogra-
fije so nastale kot podlaga 
glasbenim uspešnicam sku-
pine Borghesia. Pripovedu-
jejo svojo zgodbo in so vizu-
alna interpretacija njihovega 
novega albuma.

Julija nas je za vedno zapustil član 
Anton Likozar. Njegovim bližnjim iz-
rekamo iskreno sožalje. Žal se večini 
kajkrat v življenju zgodi, da izgubimo 
sorodnika, prijatelja ali znanca. Boleči-
na ob izgubi je velika, a sčasoma ble-
di, ostanejo pa lepi spomini na dneve, 
ki smo jih preživeli skupaj. Življenje ni 
večno in v trenutkih žalosti ob izgubi 
bližnjega se zavemo lastne minljivosti. 
Zato uživajmo življenje!

Konec avgusta sva se z Metodom 
Zakotnikom odzvala na povabilo Dru-
štva paraplegikov severne Štajerske, 
ki so v svojem Domu paraplegikov v 
Oseku pripravili večdnevno likovno 
delavnico. Vreme nam je bilo naklonje-
no, narava in mir okolice pa sta klicala 
k ustvarjalnosti. Prijetno in kreativno 
druženje smo zaključili ob tabornem 
ognju s peko koruze in recitalom pe-
snika ter rezbarja Jakoba Kavčiča.

Kot je zapisano v uvodu, je društvo 
delovalo vse poletje. Pod budnim oče-
som predsednika smo izvajali prevoze, 
urejali arhiv in vzpostavljali računalniško 
omrežje. Polletno poročilo je pripravlje-
no, tako že kujemo načrte za prihodnje 
mesece. Vsekakor se bo septembra 
sestala ženska sekcija, v Biotehniškem 
centru v Naklem pa se bo pričela re-
kreacija, ki bo potekala ob torkih med 
16. in 17. uro in četrtkih med 15.30 in 17. 
uro. V sklopu rekreacije izpeljujemo ko-
šarko na vozičkih ter namizni tenis. 

Fotografska razstava Andraža Muljavca (foto: Andraž 
Muljavec) 



50

[   DELODRUŠTEV  ]

Alenka Oblakovič
FRAJLE SO SE »OKINČALE« Z LEPIMI 
OGRLICAMI

Poznega ponedeljkovega jutra sem 
se ozrla skozi okno in opazila, da spet 
prekopavajo cesto na severni strani na-
šega Doma. Bog pomagaj, v mojem roj-
stnem kraju se občinski šefi radi igrač-
kajo s tovornjaki, bagri in ostalo cestno 
gradbeno mehanizacijo. Močno me je 
zaskrbelo, kako bo Zlatko našel pot do 
mene. Začutila sem nujo, da ga pokli-
čem po telefonu in se domeniva, kje 
naj ga počakam. Rečeno, storjeno. Po 
skupinski telovadbi sem jo brž ucvrla 
na plano. Več kot četrt ure pred dogo-
vorjenim časom sva z mojim dragim 
že krožila okrog prostora starega – no-
vega izkopa, medtem pa naredila stra-
teški načrt lege, kjer je kasneje Zlatko 
ustavil svojega konjička. Po vseh poteh 
in stranpoteh sva srečno prispela do 
Albine, ki je ob vstopu v kombi že ime-
la manjšo težavo. Zlatko ji je ustrežljivo 
držal pas, medtem ko je sama zavzeto 
iskala luknjo. Kar sami se domislite, ka-
tero. Izkušena Ivanka nas je prišla pri-
jazno pozdravit ter nam zaželela obilo 
prijetnih trenutkov pri klepetu in delu. 
Odbrzeli smo proti Kranju, kjer je pote-
kalo »frajlersko« druženje. Saj ne vem, 
bi raje napisala frajlersko ali frajlevsko. 
Lahko bi bilo slednje, saj malo spomi-
nja na kraljevsko. Prava ženska mora 
biti v sebi tudi kraljica, če želi podpirati 
tri vogale svojega doma. Prihodnjič 
bom za nasvet vprašala ostale frajle. 
Najbrž ste ob predhodni najavi, kaj 
bomo na naslednjem flajlerskem dru-
ženju počele, pričakovali, da bo naslov 
tokratnega zapisa srečanja ženske 
sekcije DP Gorenjske naslednji: Vesele 
frajle v rož'cah. A s pričakovanim ne bo 
nič. V zadnjem junijskem dopoldnevu 
smo se opremljene z obilico delovne 
vneme in ustvarjalne zagnanosti sesta-
le v prostorih društva. Spet ni šlo brez 
moških detektivskih pogledov, le da 
nas je tokrat vrli bančnik Gašper priča-

kal kar na mestu ženskega dogajanja. 
Dva Borisa sta bila »stacionirana« pred 
bližnjim lokalom. Eden izmed njiju je 
spoštovani predsednik, ki se je kasneje 
po stopinjah približal frajlevskem omiz-
ju, drugi je bil moj »postojnski angel 
varuh«, ki se je kar brez pozdrava in 
sledu izgubil neznano kam. Sram ga 
bodi! Kot ste prebrali že v naslovu, smo 
domišljijsko navdahnjene frajle name-
sto rožic iz krep papirja izdelovale ogr-
lice iz perlic. Gospa, ki naj bi nas učila 
izdelovati rož'ce, je namreč nekaj dni 
prej sporočila, da ne more priti. Tako 
je skrbno učiteljsko vlogo prav poni-
žno prevzela naša podpredsednica in 
kulturnica Anka, ki se je po sili razmer 
odločila za izdelavo nakita. A odločitev 

je bila izjemno bistroumna, saj smo bile 
vse frajle več kot navdušene nad izbo-
rom skupne aktivnosti. Le Ivanka B. s 
seboj ni imela pravih očal, ker ni priča-
kovala ukvarjanja s tako finim delom. 
Bo drugič toliko bolj zagnana pri delu. 
Ko sva zadnji vstopili v prijeten prostor, 
je imela Anka v uku »glih« mojo roja-
kinjo Slavko. Razveselila sem se umir-
jene, preudarne Ivanke Š., ki je zaradi 
minule operacije na očeh manjkala na 
pikniku v Voklem. Tudi moje brbončice 
so uživale v odličnem okusu njenega 
domačega naravnega grozdnega soka. 
Janja je prinesla odlično, doma nare-
jeno sočno pecivo – biskvit s sadjem. 
Praznovala je rojstni dan in nam zato 

pripravila to sladko »mljaskmljask« pre-
senečenje. Vse najlepše in hvala, draga 
Janja! Anka je imela veliko neučakanih 
učenk s srbečimi prsti. »Anka, pokaži še 
men' prosim!« Pa me je Lili prehitela, 
češ da se njeni asistentki Andreji mudi 
domov. Saj me poznate, dobro dušo, le 
zakaj ne bi ustregla prijazni ženski, mi-
slim, Andreji. Poleg Anke, obeh Ivank, 
Slavke, Albine, Lili in moje malenko-
sti so pri nizanju perlic sodelovale še: 
Vera, Janja H. in Jovita. Svoj izostanek 
je predčasno napovedala Jelka A., kar 
je zelo pohvalno, še posebej, ker je 
imela res tehten razlog. V zgodnjem 
popoldnevu smo bile vse navdušene 
izdelovalke ogrlic okrašene s svojimi 
prvimi izdelki. Polne svežega optimiz-

ma in duhovno prenovljene smo se 
razšle. V kombi smo »pohopsale« še 
našo gsm rekorderko Lili, s katero sva 
veselo klepetali vse do njenega doma, 
medtem ko je Albina na sprednjem se-
dežu počivala. Zlatko me je nato zatožil 
predsedniku, da govorim kot pokvarje-
na kaseta v »razštelanem« kasetofonu: 
brez prestanka ter brez glave in repa. 
Zato sem na poti od Podljubelja do 
Škofje Loke ponižno molčala. A sem 
mu ves čas pošiljala tihe pozitivne misli, 
da bi mu čim prej odjenjale bolečine v 
hrbtu. Tovrstna terapija še nikomur ni 
škodovala. Datum in uro naslednjega 
frajlerskega srečanja bomo v septem-
bru sporočili vsem dosedanjim pridru-

Frajle na kupu (foto: arhiv DPG)
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ženim frajlam. Vsaka lahko zraven po-
vabi tudi druge somišljenice. Vabljene 
vse članice, ki prebirate te vrstice. Hura, 
počitnice so tu!

Alenka Oblakovič
ZA PRIJATELJE JE VREDNO MAL' POTRPET'

Oni dan se je med nas Gorenjce  
pripeljal živahni poba Žan;
če ga še ne poznate,  
on je naš bolj »ta frišn« član.
Po domač' bi rekla,  
da je doma u Kranj', star je 15 let,  
zato še ne sme sam sesti za volan.
Z njim sta prišla tudi mami Anita  
in brat Peter,
ki ga je po kratkem spoznavnem  
debiju brž odnesel najstniški veter.
Dobrovoljna mami in pogumen Žan 
sta polna optimističnega žara,
Žanovemu poznavanju »goveje 
muz'ke« menda res ni para.
Vsem trem tudi v prihodnje želimo 
prijetno počutje med nami,
da bi lahko čim večkrat peli,  
klepetali in plesali z nami.
A vid'š Žan, tako je, kot ti je naša  
dobra vila Marija obljubila,
da bom tudi zate prav hitr'  
eno lepo pesm'co zložila,
ki bo o tvoji velikodušnosti in  
družinski povezanosti govorila.

Tokrat je zvesti šofer Zlatko prišel v 
loški konec samo pome. Vajenka Albi-
na in dobro izučena Ivanka sta upora-
bili zasebni prevoz, zato sem se sama 
prepustila »užitkom« poskakujoče vo-
žnje do Stražišča, kjer sta se nama pri-
družila Igor z ženo Silvo, in naprej do 
Planine, kjer nas je že težko pričakovala 
Janja. Naj mi prvi dve imenovani opro-
stita tolikšno predrznost. Zakaj sem 
»uživala« med vožnjo? O, ne zato, ker 
tokrat »šalthebla« nista v rokah držali 
navedeni pripadnici ženskega spola. 
Pač pa zato, ker sem sedeča na svojem 
električnem konjičku med vožnjo po 
naših »odlično« kaskadersko urejenih 

cestah čutila bolečine v križu. V kom-
biju z dobrimi amortizerji bi bila vožnja 
prijetnejša. In zakaj nimamo boljšega 
kombija? Saj razumem; »šparat« je tre-
ba! Še posebno zdaj, ko nas kriza vse-
povprek stiska. Ampak o novem kom-
biju se potihoma že govori, kar obeta 
mojemu križu boljše čase. 

V krasnem nedeljskem dopoldnevu 
22. junija, le dan po sv. Alojziju, zavetni-
ku mladine (z njim smo se zmenil' za 
lepo vreme pa nam ga je »zrihtal«), smo 
se vrli Gorenjci zbrali v Voklem na pi-
kniku DP Gorenjske. Na kraj pristno do-
mačega, veselega in sproščenega do-
gajanja nas je prišlo približno za en'ga 
abrahama in en ducat zraven. Zdaj pa 
seštejte, če znate. Predsedniku Petru 
se je od zadovoljstva nad solidno ude-
ležbo kar smejalo. Takoj nam je zaželel 
čim boljše počutje in prijetno razpo-
loženje. Pogrešali smo precej »starih« 
članov, ki so bili njega dni nepogrešljivi 
užitkarji na podobnih prireditvah. Med 
njimi so bili: Ljubica, Slavka, Milena, 
Janja Č., Boris Š., Metod, Jani T., Jani 
U., Jani P., Cvetka, Mojca in drugi. 
Upamo, da jih bomo naslednjič zo-
pet ugledali v svojih vrstah. Po Janji 
H., ki nas je seznanila z nedavno ope-
racijo na očesu, smo Ivanki Š. poslali 
svoje srčne pozdrave in najlepše želje. 
Bračičev Slavko nam je »ušel« med 
Primorce. Preselil se je na toplejši jug, 
natančneje v Koper, zato je v UO DP 
Gorenjske njegovo mesto podpredse-
dnika prevzela Anka Vesel.

Naše zveste pridne mravljice so 
nas za lep sprejem kar takoj postregle 
s »ta boljšimi« kapljicami in sladkimi 
dobrotami. Trdoživi in potrpežljivi mra-
vljinci so se vrteli okrog žar plošče. Moj 
»postojnski angel varuh« mi je dal celo 
poljubček; naj bo ponosen, ko bo med 
vrsticami prebral svoje ime. Opla, pri-
dobili smo novo kuharsko moč, Matjaž 
je hitel s peko palačink, zraven pa zalju-
bljeno pogledoval k svoji smejoči sreči, 
ki sliši na ime Jana. Kmalu po prihodu 

sem ob sebi zagledala doslej neznane 
obraze, za katere sem takoj posumila, 
da nimajo gorenjskega profila. Še pred-
no sem začela raziskovati njihov izvor, 
so se sami predstavili. Bili so predstav-
niki (direktorica Sabina Ivanković ter 
partnerja Slobodan Banjac in Robert 
Žerovnik) podjetja RTS medical d.o.o, 
ki se ukvarja z dobavo in prodajo medi-
cinsko-tehničnih pripomočkov (MTP), 
še zlasti tistih, ki jih potrebujemo pri 
inkontinenci, kateterizaciji, vzdrževa-
nju osebne higiene in oskrbi ran. Pred-
nosti nakupa pri njih so, da ponujajo 
celoten inkontinenčni program vseh 
slovenskih in tujih proizvajalcev, da 
lahko ob nakupu Robert in Slobodan 
svetujeta na podlagi lastnih izkušenj 
(oba sta paraplegika), da imamo pred 
nakupom možnost dobiti brezplačne 
vzorce novih produktov ter da nam 
želenih pripomočkov ni potrebno iti 
iskat, temveč nam jih (po vsej Sloveniji, 
brezplačno nad 50 €) v 24-ih urah pri-
peljejo domov. 

Naj bo dovolj besed o reklami s 
»kanalizacijo«, posvetimo se rajši spro-
stitveno obarvanemu pikniškemu 
vzdušju. Že ob prihodu sem opazila, da 
vsi nekaj veselo mažejo na kruh. Bog 
obvaruj, da bi mojim očem kaj v zvezi 
z dobro hrano ušlo. Odličen biftek nam 
je zastonj prodala Mesarija Snedic iz 
Orehovelj, za kar se jim najlepše za-
hvaljujemo. Tudi sama, ki do bifteka ne 
gojim posebne ljubezni, sem ga jedla. 

Jože in Boris, dva od treh skrbnikov naših 
želodčkov (foto: arhiv DPG)



52

[   DELODRUŠTEV  ]

Res je bil za prste polizati. Sicer pa smo, 
kot se za pikniško razpoloženje spodo-
bi, ves čas dobro jedli, strastno pili, se 
močno veselili žive prisotnosti drug 
drugega in predli na soncu kot zado-
voljni mački. Ko smo imeli končno več 
kot polne želodce, so prisedli dobro-
voljni mravljinci in o »fuzbalu« ene par 
komentarjev poved'li. Marjanci (Mar-
jan Trdina) se je kar naenkrat strašno 
mudilo domov. Izgovoril se je, da mora 
pred »fuzbalom« speči kokice. Nekdo 
se je na piknik pripeljal s štirikolesni-
kom, kar je magnetično delovalo na 
mnoge navdušence. Dobro, da smo bili 
v bližnji okolici sami in tako ni bil nihče 
ogrožen, ko so ljubitelji hitrosti preizku-
šali moč motorja. Vsem, ki so nam odlič-
no kuhali, pekli in stregli, najlepša hvala! 
Enako tistim, ki so poskrbeli za hran-
ljive dobrote, odlično pijačo in dobro 
»muz'ko«. Med pridnimi mravljicami 
je bila tudi moja sestra Meri, za katero 
tako ali tako velja, da ne more mirova-
ti niti dve minuti. Srčno jo je pohvalil 
celo sam predsednik. Ob njegovem 
»žegnu«, da me bo Zlatko lahko peljal 
v Laško, se mi je odvalil kamen od srca.

Misel, ki zaprmej drži! Tudi sama se 
na vso moč trudim izboljšati svoj ne-
stabilni karakter, še bolj pa umiriti ek-
splozivni temperament. Saj veste, hiše 
(prijateljskih odnosov) ni dobro graditi 
na pesku. Bolje je v sebi poiskati trdno 

skalo po plemenitem zgledu sočlove-
ka, jo učvrstiti v močan temelj dobrih 
izkušenj ter nanjo položiti svoje najbolj-
še stvari, spoznanja in odnose. Četudi 
tovrstna notranja »predelava« pošteno 
boli, se je za odprte, spoštljive ter soč-
ne medsebojne odnose vredno potru-
diti. Velja, kar pravi etiopski pregovor: 
»Če opravljajo ali obrekujejo tvojega 
prijatelja, opravljajo ali obrekujejo tudi 
tebe.« Naj dodam le to, da če smo pri 
tem soudeleženi, potem s pokončno 
držo »udarimo po mizi« in temu nare-
dimo konec. Sebi in drugim bomo iz-
kazali pravo prijateljstvo. »Fovšija« med 
prijatelji nima česa iskati. Ja, itak.

Približal se je čas, ko smo še zadnji 
užitkarji jeli jemati slovo. Tokrat so se 
nama z Zlatkom pridružili tudi Radovlji-
čani. Zlatko je potožil, da ga je »zgrabi-
lo« v križu, mi pa smo mu zaželeli, da 
bi čim prej popustilo. Okrog vratu si je 
ovil brisačo, da ga ne bi »štoknilo« tudi 
v vratu, saj smo za znosno vožnjo po-
trebovali zračno vozilo, v kombiju pa je 
postalo vroče že po nekaj prevoženih 
kilometrih. Pa ne le zavoljo močno pri-
pekajočega sonca in »švoh« delujoče 
klime, temveč tudi zato, ker sta nam 
prijazna mravljinca Marija in Joža kot 
prava strokovnjaka delila nasvete za 
odpravo bolečin v križu in sklepih. 

»Pri bolečem križu ne smeš z nago 
zadnjico pri odprtem oknu spati, 
sedeti inu stati, ker boš kasneje 
moral(a) še več bolečin prestati. 
Pa s kitajsko tigrovo mastjo te 
mora ljubica ali ljubimec čim 
večkrat po hrbtu namazati, da te 
bo peklo kot bi v žerjavici ležal(a). 
Kar poskus', ne bo ti žal.« 

Podprta z vsemi zdraviteljskimi 
kmečkimi nasveti sem se od najboljše 
družbe poslovila in takoj svojemu inti-
mnemu prijatelju v objem skočila.

Boris Šter
LIKOVNA DELAVNICA V LEŠAH

25. junija, na dan državnosti, so na 
slikarski delavnici sodelovali: Angela 
Medved, Miran Jernejšek, Radovan 
Gros, Dragica Sušanj, Klavdij Leban, 
Ljudmila Turk, Anka Vesel, Metod Zako-
tnik, Boštjan Močnik, Benjamin Žnidar-
šič, Rajko Čauševič in Boris Šter. Slikale 
so tudi spremljevalke: Ana, Lučka in 
Barbara. Slabo vreme nam ni prepreči-
lo ustvarjanja na domačiji Ane in Borisa 
Štera v Lešah pri Tržiču. V času devete 
likovne delavnice po vrsti je potekal 
v Tržiču slikarski ex tempore, na kate-
rem smo sodelovali tudi sami. Letošnja 
tema je bila: Tržič in okolica. Sami smo 
se odločili za Leše in ena izmed nagrad 
pripada naši skupini. Na skupnem kosi-
lu v paviljonu se nam je pridružil tudi 
župan mesta Tržič in poudaril rast de-
lavnice ter vse boljšo kvaliteto del.

Delavnico so podprli: Javni sklad R 
Slovenije za kulturo, Društvo paraplegi-
kov Gorenjske, Mercator, Gasilsko dru-
štvo Leše, sosedje in ostali.

»Spoštovanje in zaupanje  
prijatelja je najbrž najbolj  

dragoceno človeško občutje.« 
(Walter McPeek) 

V prijetni senci (foto: Andraž Muljavec)
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
V obalno-kraškem društvu smo poletne mesece namenili 
predvsem poležavanju na plaži s kulturo ob strani.

Na izviru Veliki Obrh v Loški do-
lini so od 18. do 21. julija likov-
niki slikali, kiparili in ustvarjali 

v glini. Organizatorja likovne delavnice 
Zavod ARS VIVA in Društvo paraple-
gikov Istre in Krasa sta na izobraževal-
no delavnico poleg otrok in invalidov 
pritegnila še druge ustvarjalce iz štirih 
držav z namenom medsebojnega 
povezovanja in izmenjave znanj na 
področju likovne umetnosti. Letošnja 
peta delavnica je potekala pod naslo-
vom »Soočanje s kulturo invalidov«.

Prvi dan smo odprli mednarodno 
razstavo prinešenih del in s kulturnim 
programom zaznamovali pričetek li-
kovnega druženja. O razstavi je spre-
govorila umetnostna zgodovinarka 
Polona Škodič. V kulturnem programu 
sta nastopila Peter in Žiga Smrdelj, ki 
sta priletela naravnost z mednarodne-
ga srečanja glasbenikov iz italijanske 
Ancone in vsem prisotnim pričarala 
čudovit glasbeni dogodek. Razstavo 
je odprl župan Loške doline Janez Ko-
midar, medtem ko je vse sodelujoče 
pozdravil direktor zavoda ARS VIVA Be-
njamin Žnidaršič, vodja kulturne de-
javnosti pri Društvu paraplegikov Istre 
in Krasa.

Na letošnji koloniji je v štirih dneh 
sodelovalo 22 slikarjev iz štirih držav, 15 
otrok, 6 invalidov in mnogo ljubiteljev 
vizualne umetnosti, med njimi številni 
iz tujine. Tokratna tema je bila splošno 
obarvana oz. posvečena povezanosti 
človeka z naravo ter medsebojnemu 
sodelovanju, zlasti med invalidi. Tudi 
letos je na mednarodni likovni koloni-

ji nastalo mnogo del. Ob zaključku so 
nastala dela predstavili domačinom in 
obiskovalcem, ki so si lahko ogledali 
stvaritve številnih sodelujočih umetni-
kov.

Ob izviru Veliki Obrh smo opozo-
rili na ustvarjalno govorico invalidov 
na likovnem in literarnem področju in 
kulturo invalidov predstavili vsem mi-
moidočim ter povabljenim osnovno-
šolcem, ki jih na turistični točki izvira 
ni manjkalo. Z delavnico gline, slikanja 
mladine z usti in slikanja invalidov v 

različnih tehnikah na prostem smo se 
trudili vse obiskovalce spodbuditi k 
ustvarjanju, otrokom pa ponuditi mo-
žnost likovne kreativnosti na različnih 
področjih. Obiskal nas je tudi predse-
dnik Društva tjelesnih invalida iz Zagre-
ba Milan Ožegović.

Delavnico so podprli: Občina Loška 
dolina, JSKD RS in drugi. Mentorja za sli-
karstvo sta bila: Rasso Causevig in Jože 
Potokar, za glino in kiparstvo: Tatjana 
in Boštjan Dobovšek, medtem ko je bil 
mentor za fotografijo Tomaž Penko.

MOTORISTI ZA INVALIDE
Motoristični klub Springer riders je 

v okviru rednih moto zborov v kratkem 
času že tretjič organiziral dobrodelno 
humanitarno akcijo zbiranja prostovolj-
nih prispevkov za prijatelje iz Društva 
paraplegikov Istre in Krasa.

Motoristični zbor je letos potekal 
v opuščenem kamnolomu v Hruševju, 
pomoč pri organizaciji in izvedbi pa je 
nudilo približno 70 prostovoljcev (gasil-
ci, krajani ...). Udeležilo se ga je več kot 
60 motorističnih klubov iz Slovenije, 
Hrvaške, Nizozemske, Švice, Nemčije, 
Avstrije, Italije, Srbije ter Bosne in Her-
cegovine. Zbrani denar bodo člani 
moto kluba predali v septembru na tra-
dicionalnem druženju s člani Društva 
paraplegikov Istre in Krasa v klubskih 
prostorih društva v Kopru.

Otroci pri delu z mentorjem 
(foto: arhiv DPIK)

Motoristični klub Springer riders je organiziral dobrodelno humanitarno akcijo zbiranja 
prostovoljnih prispevkov za prijatelje iz Društva paraplegikov Istre in Krasa. (foto: arhiv SR)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Komaj se je pričelo, pa je že mimo; poletje namreč. Letos 
nekoliko bolj mokro in manj vroče, a kljub temu aktivno 
na vseh področjih. Zbrali smo se na letnem srečanju, do-
pustovali smo v Semiču, Pineti in še kje. Sodelovali smo pri 
organizaciji 11. dneva brez vozička. Kljub poletju smo bili 
aktivni na kulturnem in športnem področju. Obiskali smo 
tudi muzej premogovništva v Velenju.

Pa se najprej ozrimo nazaj v me-
sec junij. Branko Rupnik je v 
avli doma starejših občanov 

Zimzelen v Topolšici pripravil samo-
stojno slikarsko razstavo. Pobudnika 
razstave sta bila slikarka Irena in njen 
mož Leo Kočevar. Otvoritev je vodila 
strokovna sodelavka Diana Janežič, 
medtem ko je naše društvo predstavil 
predsednik Janez Hudej. Za popestri-
tev je poskrbel kvartet Teš z nekaj od-
petimi melodijami.

19. junija smo se v veliki galeriji 
Doma kulture Slovenske Konjice ude-
ležili otvoritve slikarske razstave Željka 
Vertlja, sicer člana DP ljubljanske po-

Otvoritev razstave Branka Rupnika v Topolšici (foto: arhiv DPJZŠ)

krajine. Razstavo je pripravilo Društvo 
Vizija v sodelovanju z Društvom SOS 
telefon in občino Slovenske Konjice v 
okviru projekta »Občina po meri inva-
lidov«. Poleg razstave je v dopoldan-
skem času potekalo tudi predavanje z 
naslovom »Nemoč žrtev nasilja in raz-
bremenitev stiske pri svetovanju«.

In že smo pri našem letnem sre-
čanju. Tretje leto smo se zbrali na rib-
niku Lisjak v Taboru. Vreme nam je 
bilo naklonjeno, zato rekordno število 
udeležencev ni presenetilo. Pozdravil 
nas je tudi župan občine Tabor Vilko 
Jazbinšek, nam zaželel prijetno po-
poldne ter nas hkrati povabil k vno-

vičnemu obisku. Ogledali smo si lahko 
dve predstavitvi izdelkov, namenjenih 
naši rabi. Marko Krmavnar iz podje-
tja Amk servis je predstavil predelan 
kombi Renault Trafic, v katerem je vrsta 
različnih uporabnih električnih klan-
čin, ki omogočajo lažji dostop v vozilo. 
Žiga Bajde je predstavil projekt IZI, ki 
ga izvaja ZPS, in njihove izdelke. Dolg-
čas smo si preganjali z metanjem kro-
gov. Sloves najboljšega je spet potrdil 
Štefan Vurušič, ki je prehodni pokal 
prejel v trajno last, v svojih kategori-
jah pa so zmagali še: Marko Trogar, 
Milica Ivenčnik in Damjana Marion. 
Za naše želodčke je poskrbelo osebje 
gostišča Lisjak z odličnim bogračem in 
specialitetami z žara, za dobro vzdušje 
pa Duo Fonzi z glasbeno in humori-
stično spremljavo.

Na kopališču v Slovenskih Konjicah 
smo se zbrali enajsto leto zapored in 
tudi tokrat je bilo potapljanje rdeča nit 
dogodka. Izpolnili smo eno od želja 
Nine Wabra Jakič ter jo presenetili s 
prvim pravim potopom. Udeleženci so 
lahko preizkusili nekaj nove potaplja-
ške opreme, predvsem linijo kompen-
zatorjev plovnosti AP Diving (nekoč AP 
Valves), kjer je soj žarometov pripadel 
ultra lahkemu kompenzatorju AP Com-
mando Escape iz popolnoma novega 
materiala OceanSeal800. Počasi uresni-
čujemo željo po prvem potapljaškem 
športu – streljanju v tarčo s podvodno 

Številni člani so se odpravili na obnovitveno 
rehabilitacijo v Pacug. (foto: arhiv DPJZŠ)
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Letno srečanje članov (foto: arhiv DPJZŠ)

11. dan brez vozička (foto: arhiv DPJZŠ)

puško. Spoznali smo tudi novosti med 
invalidskimi vozički, sedežnimi blazina-
mi in komandami za ročno upravljanje 
avtomobila. Žiga je predstavil projekt 
IZI, ki ga uspešno opravljajo pri ZPS. 
Obiskovalce je pozdravil župan Sloven-
skih Konjic Miran Gorinšek, ki nam 
vsako leto omogoči brezplačno upo-
rabo bazena. Udeleženci s Hrvaške in 
Slovenije so zopet videli veliko novega, 
zato upam, da se srečamo tudi nasle-
dnje leto.

V sklopu tradicionalne prireditve 
»Flosarski bal« sta zakonca Rupnik na 
svoji domačiji peto leto zapored gosti-
la člane likovne sekcije Zveze paraple-
gikov Slovenije. Tokrat je 16 slikarjev 
ustvarjalo pod budnim očesom men-
torjev Arpada in Hede Šalamon ter 
Jožeta Potokarja – Cvrča. Navzoče 
so pozdravili: soproga slikarja Branka 
Rupnika Marja, župan občine Ljubno 
ob Savinji Franjo Naraločnik in pred-
sednik turističnega društva »Naš kraj« 
Radenko Tešanovič. Popoldne so 
slikarji svoja dela predstavili obiskoval-
cem, ki so slike na dražbi lahko kupili po 
nizki ceni 25 €. Dražbo je odprla Irena 
Kočevar s simboličnim udarcem kla-
diva. Izkupiček od prodaje bo Branko 
namenil organizaciji prihodnje likovne 
delavnice v Ljubnem ob Savinji.

Ker je poletje čas dopustov in izle-
tov, so se naši člani raztepli širom Slo-
venije ter izven nje. Julija smo počitni-
kovali v Semiču in ujeli nekaj letošnjih 
redkih pravih poletnih dni. Uživali smo 
ob tradicionalnih jedeh z žara, čas pa 
si krajšali z igranjem šaha in kart. V ne-
deljo zjutraj smo se odpravili do žele-
zniške postaje ter tako pokurili nekoliko 
prekomerno zaužitih kalorij. 

Številni člani so se na obnovitveno 
rehabilitacijo odpravili v Pacug, od 
koder dežujejo le zaslužene pohvale. 
Odlično je poskrbljeno tudi za najtežje 
prizadete tetraplegike. Terapija, nasta-

nitev, hrana, različni izleti, dobra druž-
ba in prijetno okolje nas tako vnovič 
vabijo v naročje obmorske destinacije. 
Ena priljubljenih baz naših članov je Pi-
neta pri Novigradu, ki ponuja čar pra-
vega morskega užitka, in kljub ne naj-
lepšemu vremenu je bila voda topla, 
družba pa vedno razigrana in poletno 
razpoložena.

Športa se tudi poleti ne moremo 
izogniti. Ribiči, atleti in plavalci z aktiv-
nostmi rešujejo siceršnje zatišje. Tako se 
je v Radečah zaključila ribiška liga, na 
kateri je naše društvo osvojilo skupno 
tretje mesto. Atleti so s prvim mestom 
uspešno sklenili ligaško tekmovanje s 
tekmama v Slovenj Gradcu in Maribo-
ru. V Radovljici smo se udeležili držav-
nega prvenstva v plavanju in prav tako 
posegli po najvišjih mestih. 

Naši športniki so bili aktivni tudi 
na mednarodnih tekmovanjih. Atle-
ti in šahisti so se udeležili 11. športnih 
iger v BIH, tokrat v Zenici. Najbolj sta 
se izkazala Radoslav Matič z zlato in 
srebrno ter Marko Trogar s srebrno in 
bronasto medaljo v atletskih metalnih 
disciplinah. Enis in Simon sta bila čla-
na košarkarske ekipe na evropskem pr-
venstvu v Brnu na Češkem. Nani Tiršek 
je sodeloval v uspešni »srebrni« strelski 
ekipi na svetovnem prvenstvu v nem-
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Likovna delavnica v Ljubnem (foto: arhiv DPJZŠ)

11. igre paraplegikov in obolelih za otroško paralizo v Zenici (foto: arhiv DPJZŠ)

V muzeju premogovništva (foto: arhiv DPJZŠ)

škem Suhlu, posamično pa osvojil tre-
tje mesto v padajočih tarčah ter šesto 
z zračno puško. Rudi Centrih se je v 
Rimu udeležil svetovnega prvenstva 
v ribolovu. Swansea v Veliki Britaniji je 
bila prizorišče evropskega prvenstva v 
atletiki, kjer je Henrik Plank svoj odli-
čen nastop okronal z bronasto medaljo 
v metu diska.

Za otvoritev nove košarkarske sezo-
ne smo se 23. avgusta udeležili turnirja 
trojk v Laškem. Z revijalno medsebojno 
tekmo smo košarko na vozičkih pred-
stavili ostalim udeležencem turnirja. 
Predvidena tekma z organizatorji Ther-
mana Laško je žal odpadla zaradi slabe-
ga vremena.

3. septembra smo se podali v pod-
zemlje. Obiskali smo muzej premogov-
ništva v Velenju: edini podzemni muzej 
v Sloveniji, dostopen tudi osebam na 
invalidskem vozičku. Muzej je pribli-
žno 157 metrov pod zemljo. Ogled 18 
različnih scen, skozi katere je predsta-
vljena 120-letna  zgodovina rudarstva 
v Velenju, je razdeljen na dva dela. Prvi 
nas je popeljal skozi začetke rudarstva 
in takratne težke delovne pogoje. Od 
scene do scene smo si ogledali, kako 
so se spreminjale razmere v jami. Pred 
ogledom drugega dela, ki prikazuje 
novejšo zgodovino rudarstva, smo se 
podprli z obvezno knapovsko malico, 
ki smo jo, tako kot to rudarji še vedno 
počnejo, prinesli s seboj. Razlika med 
rudarstvom nekoč in danes je ogro-
mna. Nekdaj so rudo izkopavali ročno, 
sedaj to počnejo strojno. Premog so v 
davnini po rudniku prevažali konji, da-
nes pa gre transport po tekočem traku. 
Bilo je poučno in zanimivo.

In to naj bo za tokrat vse. V nasle-
dnji številki več o jesenskih dogodkih.

Razlika med rudarstvom 
nekoč in danes je  

ogromna.
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Različnost je zakon predstavili še na dveh šolah – V organih novega Društva uroloških 
bolnikov dva člana DPLJ – Mednarodni tabor prostovoljcev v Semiču – Uspehi naših 
članov na športnem področju – Številne aktivnosti v tednu mobilnosti

PREDSTAVITEV UČENCEM IN DIJAKOM
S programom »Različnost je zakon« 

smo se 20. junija tretjič predstavili na 
OŠ Kašelj. Mirjam in Rok sta pripravi-
la poldrugo uro dolgo predavanje 48 
učencem sedmega in osmega razreda, 
ki so se zatem z Bojanom in Ljubišo 
pomerili v namiznem tenisu ter pod 
budnim očesom Nina z vozički prema-
govali v avli šole pripravljene ovire. Ra-
dovednost, zanimanje in sodelovanje 
šolarjev je bilo čutiti na vsakem koraku.

Česar pa ni mogoče trditi za neko-
liko zadržane dijake drugega letnika 
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
v Ljubljani. Zanje smo pripravili pet za-
nimivih delavnic. Na voziček, s katerim 
naj bi premagali manjšo oviro, so sedli 
le redki. S poslanstvom društva so jih 
s projekcijo fotografij seznanili Mirjam, 
Mojca in Nino ter jih ob tem opozorili 
na številne vzroke, ki so botrovali naši 
invalidnosti oz. poškodbi hrbtenjače, 

še posebej na prometne nesreče ter 
skoke v vodo, pri katerih si kopalci v 
vratnem delu poškodujejo hrbtenjačo 
in postanejo najtežje gibalno ovirani 
tetraplegiki. Barbara in Ljubiša sta 
predstavila igranje namiznega tenisa, 
Barbara Šamperl in Klemen Pirman 
pa ples na invalidskem vozičku, čemur 
so dijaki namenili še največ pozornosti. 
Na slikarski delavnici jim je Željko de-
monstriral nastajanje umetnine s čopi-
čem v ustih.

NAŠA ČLANA V ORGANIH DRUŠTVA 
UROLOŠKIH BOLNIKOV

V prostorih UKC v Ljubljani je bilo 
ustanovljeno Društvo uroloških bolni-
kov Slovenije (DUBS). V organih društva 
sodelujeta tudi dva naša člana: Žiga 
Bajde je član upravnega odbora, Ro-
bert Žerovnik pa član nadzornega 
sveta. Za prvega predsednika DUBS so 
člani ustanovnega zbora izvolili mag. 

Franca Hočevar-
ja, za predsednika 
strokovnega sveta 
pa urologa Boruta 
Gubino, dr. med.

TRADICIONALNI 
MEDNARODNI 
TABOR V SEMIČU

V Domu para-
plegikov v Semiču  
so 5. septembra 
tuji prostovoljci, 
mladi člani po-
krajinskih društev 

Zveze in nekaj mladih invalidov dru-
gih organizacij zaključili XI. tradicio-
nalni tabor. Ob podpori Zveze para-
plegikov Slovenije sta ga pripravila  
Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine in Zavod Voluntariat. 
Na tokratnem taboru so naše člane  
spremljali: Aleksandra Nepelska 
in Magdalena Shiatko s Poljske  
ter Mary Ryan, Robert Jennin-
gs in Tom Higgins z Irske; Mary  
in Robert sta invalida. Prostovoljci so 
našim članom predstavili svoje države 
in jim v času tabora skuhali nekaj na-
cionalnih jedi. Naši člani so jih najprej 
seznanili s poškodbo hrbtenjače in 
vzroki, ki so jih prikovali na invalidski 
voziček, nato pa so v idiličnem Semi-
ču družno preživeli osem pestrih dni, 
prepolnih zanimivih dogodkov in iz-
popolnjevanja v znanju angleščine, 
ker so se bili prisiljeni sporazumevati v 
tem globalnem jeziku. Kot se za delov-
ni tabor spodobi, so udeleženci tabo-
ra sami skrbeli za kuho, red in snago, 
generalno so očistili naš dom v Semi-
ču, načrtovano pleskanje že malo do-
trajane drvarnice pa jim je preprečilo 
deževno vreme. Naši nekdanji osebni 
asistentki Zdenki Hribar se lahko za-
hvalimo, da so se tabora udeležili tudi 
tetraplegiki, saj jim je pomagala pri 
osebni negi in osnovnih življenjskih 
potrebah.

Zvesti tradiciji so obiskali Društvo 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja. Gostoljubni Dolenjci so jim 
pripravili lep sprejem in poskrbeli, da 

Že tretjič na OŠ Kašelj (foto: Mirjam Kanalec)
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so se deževnemu dnevu navkljub pri 
njih prijetno počutili.

Predzadnji dan so namenili ce-
lodnevnemu izletu. Najprej je bil na 
vrsti obisk prestolnice, kjer sta jim do-
brodošlico zaželela župan MOL Zoran 
Janković in mestni svetnik Sašo Rink, 
sicer član DP ljubljanske pokrajine. Po 
ogledu ljubljanskih znamenitosti so se 
napotili v kraški biser – Postojnsko jamo. 
Odveč je dodati, da so bili ob pogledu 
na podzemna čudesa in stvaritve nara-
ve izjemno navdušeni. Tudi s pomočjo 
tujih prostovoljcev se bo glas o lepo-
tah Slovenije razširil izven naših meja.  
Še zaključni in poslovilni večer in napo-
čil je dan slovesa z lepimi spomini na 
stkana prijateljstva ter bogate življenj-
ske izkušnje.

Omenimo še, da bi letošnji tabor 
zaradi pomanjkanja finančnih sred-
stev skorajda odpadel. Na pomoč sta 
nam priskočila Zavod Voluntariat in 
Mojca Cej, ki je 16. avgusta v kultur-
nem domu v Šempasu organizirala 
dobrodelni koncert v podporo taboru. 
V programu, ki ga je povezoval Nejc 
Furlan, so nastopili: Vokalna skupina 
Voluntariat, Matej Lackovič – kitara, 
Peter Lackovič – oboa, Eva Dolinšek 
– klavir, Tamburaški orkester Dani-
ca, Folklorno društvo Vipava, Moški 

pevski zbor Prijatelji, Andrej Orel, 
Rene Fajt – kitara, Eva Medved – ci-
tre. Pripravili so cvetober uspešnic zna-
nih slovenskih in hrvaških izvajalcev, 
medtem ko je naše društvo in pomen 
Tabora v Semiču na koncertu predsta-
vil Rok Bratovž.
 
NAGRAJENA DVA MODNA DODATKA

RogLab je v sodelovanju z YHD 
razpisal mednarodni ustvarjalni izziv v 
oblikovanju modnih dodatkov za gibal-
no ovirane osebe na invalidskih vozič-
kih. Z natečajem niso iskali medicinske-
ga ali športnega pripomočka, temveč 
sodobno zasnovane, očem vabljive, 

moderne in uporabne modne dodatke, 
ki so hkrati uporabni in estetski. Žirija je 
med sedmimi predlogi nagradila dva. 
Prvo nagrado je prejela pelerina s 
snemljivim kolenogrelnikom modne 
oblikovalke Petje Zorec, narejena iz 
ultralahkega 100-odstotnega najlona, 
ki ne prepušča niti vode niti vetra. V 
spodnjem delu sta prišita velik žep, v 
katerega lahko vstavimo kolenogrelnik, 
ter žep za shranjevanje osebnih pred-
metov; všite estetske elastike prepre-
čujejo zapletanje pelerine med kolesa. 
Drugo nagrado so prejele rokavice 
modne oblikovalke Linde Ogrizek. Za-
znamuje jih inovativna oblikovalska za-
snova, ki funkcionalnost rokavic pove-
zuje z estetskim učinkom nakita. Kljub 
okrepitvam za zaščito rok na spodnjem 
predelu dlani rokavice niso robustne 
in ohranjajo videz modnega dodatka, 
k čemur prispevajo tudi predvidena 
paleta barv in uporabljeni materiali. 
Tretja nagrada ni bila podeljena, zato je 
Svet metraže nagrado v materialu razde-
lil med prvo in drugo nagrajeni predlog.

Kot model je sodelovala naša člani-
ca Katarina Miličević.

TRETJI NA MEDNARODNEM TURNIRJU
Šahovska ekipa našega društva je 

17. junija nastopila na tradicionalnem 
7. mednarodnem hitropoteznem ša-
hovskem turnirju »Banjaluka 2014«. 
Na turnirju v organizaciji Zveze para-
plegikov in obolelih za otroško parali-
zo ter drugih telesnih invalidov Banja 
Luka je sodelovalo pet ekip: Republika 
Srpska, Fereracija BiH, Titel, Sombor in 
Ljubljana. Turnir je potekal v turistično-
-rekreativnem centru Mlinska Rijeka. 
Po pravilih organizatorja mora v tri-
članski ekipi tekmovati tudi ženska 
predstavnica, zato se je našim šahi-
stom Adamu Dmitroviču, Jakobu 
Škantlju in Jasminu Sabljakoviču  
(rezerva) pridružila še Anica Radej  
iz DP Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja. Med zelo dobrimi šahisti je 

Gostoljubni Dolenjci so pripravili lep sprejem in poskrbeli, da so se deževnemu dnevu nav-
kljub pri njih prijetno počutili. (foto: arhiv DPLJ)

Prvo nagrado je prejela pelerina modne 
oblikovalke Petje Zorc.
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naša ekipa osvojila tretje mesto. 
Gostoljubni organizatorji so poskrbeli 
za odlično počutje udeležencev tur-
nirja.

V SUHLU JE ZADONELA ZDRAVLJICA
Po zaslugi naše strelke Veselke 

Pevec je na svetovnem prvenstvu v 
streljanju v nemškem Suhlu zadonela 
Zdravljica. Edina strelka med slovenski-
mi paraplegiki je v disciplini padajoče 
tarče osvojila zlato medaljo. To sicer ni 
paraolimpijska disciplina, a vendar … 
Pevčeva je tekmovala v ekipi, ki je osvo-
jila srebrno medaljo, pristreljala pa si je 
tudi kvoto za nastop na paraolimpijskih 
igrah v Rio de Janeiru. 

ŠPORTNE IGRE OB JUBILEJU ZDIS
Združenje delovnih invalidov 

Kočevje (ZDIS) je 16. septembra ob 
40-letnici delovanja pripravilo športne 
igre. Na kegljišču in balinišču rekrea-
cije Gaj so tekmovali kegljači in bali-
narji, v prostorih Društva upokojen-
cev Kočevje pa tekmovalci v pikadu. 
Kegljačice in kegljači iz treh lokalnih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije 
(DP ljubljanske pokrajine, DP severne 
Štajerske ter DP Dolenjske Bele krajine 
in Posavja) so tekmovali v ekipni in po-
samični konkurenci. V ekipnem nasto-
pu je morala kegljati vsaj ena kegljačica 
oz. kegljač tetraplegik. Na voljo so imeli 

120 lučajev – 60 na polno 
in 60 na čiščenje. 

V ekipnem tekmova-
nju je prvo mesto osvojila 
I. ekipa DP ljubljanske po-
krajine (1499), druga je bila 
ekipa DP severne Štajerske 
(1428), tretja pa II. ekipa 
DP ljubljanske pokrajine 
(1363).

V posamični konku-
renci je največ kegljev 
podrl Tone Kanc (433) 
DP-NM, na drugo mesto 
se je uvrstil Janez Janžič 

(410) DP-MB in na tretje Viktor Ru-
pnik (404) DP-LJ. Tekmovali sta tudi 
dve kegljačici DP ljubljanske pokraji-
ne. Senka Ivaniševič je podrla 384,  
Cvetka Štirn pa 377 kegljev.

Med balinarji in igralci pikada so 
poleg domačih ekip tekmovale še 
ekipe ZDIS Trebnje in ZDIS Metlika. Ke-
gljači in balinarji so tekmovali v moški 
in ženski konkurenci, igralci pikada le v 
moški. Igre je podprla kočevska občina, 
ogledali so si jih tudi uporabniki VDC 
Kočevje – Želva d.o.o (osebe z motnjo 
v duševnem razvoju).

Na razglasitvi rezultatov je poka-

le in medalje podelila predsednica 
ZDIS Kočevje Vesna Markoš, orga-
nizacijske niti pa so bile v rokah špor-
tnega referenta Francija Beljana. 
Ob robu dogodkov je Društvo paraple-
gikov ljubljanske pokrajine predstavilo 
srečanja gibalno oviranih ljudi z arhi-
tekturnimi ovirami. Različne klančine, 
neprimerno rešetko in ozek prostor je 
na poligonu demonstriral Nino Bata-
gelj, nato so se po ovirah z vozički za-
peljali tudi učenci. Na zaključni okrogli 
mizi je sodeloval predsednik društva 
Gregor Gračner.

PREDSTAVITEV METANBUSOV IN 
ODPRTJE MOBILNE RAZSTAVE

Ljubljanski potniški promet, Javni 
Holding in Mestna občina Ljubljana so 
17. septembra na Kongresnem trgu v 
Ljubljani predstavili nove metanbuse 
Ljubljanskega potniškega prometa ter 
eko vozila voznega parka skupine Jav-
ni Holding Ljubljana in Mestne občine 
Ljubljana, med njimi priljubljenega Ka-
valirja na električni pogon, s katerim je 
omogočen brezplačen prevoz po me-
stnem središču tudi potnikom na sob-
nih invalidskih vozičkih. Hkrati so odprli 
mobilno razstavo identifikacijskih kartic 
za uporabnike brezplačne urbane tudi 
za potnike paraplegike in tetraplegike. 
LPP ima 36 metanbusov z motorji na 
metan, ki izpolnjujejo najstrožje kriteri-
je glede izpustov in ustrezajo standar-
du EEV. Zaradi skoraj ničelnega izpusta 
škodljivih delcev so avtobusi prijazni 
do okolja, čistejšega zraka, manjšega 
hrupa in uporabljajo veliko cenejše po-
gonsko gorivo. Vsi sodobni metanbusi 
so opremljeni s klančino za vstop in 
izstop potnikov na invalidskih vozičkih. 
Predstavitev je popestrila plesna skupi-
na Kazina.

LUPA – BAZAR NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Center za informiranje, sodelovanje 

in razvoj nevladnih organizacij (CN-
VOS) je 18. septembra v ljubljanskem 

Tretji na mednarodnem turnirju (foto: arhiv ZPS)

V kegljaškem ekipnem tekmovanju v 
Kočevju je prvo mesto osvojila I. ekipa DP 
ljubljanske pokrajine. (foto: arhiv DPLJ)
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mestnem središču pripravil 13. vseslo-
venski festival LUPA 2014. Letos je so-
delovalo več kot 130 nevladnih organi-
zacij, med njimi naše društvo in Zveza 
paraplegikov Slovenije. Mojca, Kaja, 
Mirjam, Nino, Slavko, Joc, Bojan, 
Zdenko in drugi člani so obiskovalcem 
predstavljali poslanstvo društva, delno 
so temu pripomogle različne razsta-
vljene publikacije društva in zveze. Ne-
kaj zanimivih spominkov so predstavile 
članice aktiva žena.

Poleg stojnice smo postavili mizo 
za namizni tenis in prikazali igranje na 
invalidskih vozičkih. Nekateri obiskoval-
ci so se sami poskusili v igri namiznega 

tenisa na invalidskem 
vozičku, z njim so se 
lahko zapeljali tudi po 
mestnem središču. 
Največ zanimanja in 
občudovanja je s slika-
njem z usti vzbudil naš 
slikar Željko Vertelj. 
Projekt »Invalid za 
invalida«  sta z novim 
vozičkom Progeo in 
novo sedežno blazi-
no Amovida pred-
stavljala Blanka Mar-
kovič in Žiga Bajde. 
Podobno kot vsa leta 
doslej se je pri naši stoj-
nici precej časa zadržal 
ljubljanski župan Zo-
ran Janković, ki je po-
prijel za teniški lopar in 
izmenjal nekaj dobrih 
udarcev z našim naj-
boljšim igralcem Bo-
janom Lukežičem. 
Lupo so spremljale šte-
vilne delavnice in pred-
stave, pevski in plesni 
nastopi, igre in recita-
cije, ki so se odvijale 
na Prešernovem trgu 
ali na velikem odru. 
Pri CNVOS menijo, da 

je Festival LUPA tradicionalna predsta-
vitev slovenskih nevladnih organizacij, 
ki povezujejo okrog milijon prebivalcev 
Slovenije v vsej njihovi barvitosti, pe-
strosti, raznolikosti, dinamičnosti.

DAN BREZ AVTOMOBILA V LOGATCU 
IN LJUBLJANI

Slogan evropskega tedna mobil-
nosti – Naše ulice, naše odločitve je 
med 16. in 22. septembrom povezal na 
tisoče evropskih mest v prizadevanju 
za človeku in okolju prijaznejše načine 
mobilnosti. Pridružilo se je 36 slovenskih 
občin. Letošnji slogan nas opozarja, da 
naše ulice in kraje lahko oblikujemo po 

svojih željah in se lahko sami odločimo, 
komu oz. čemu bomo dali prednost 
– pešcem in kolesarjem ali avtomobi-
lom. Tem prizadevanjem so se pridru-
žile številne slovenske občine, ki so 
pripravile aktivnosti in javne prireditve.  
Naše društvo se je 22. septembra pri-
družilo »Dnevu brez avtomobila« v 
Ljubljani, 19. septembra pa v občini Lo-
gatec. V Ljubljani je bila osrednja prire-
ditev na Cankarjevi ulici. Žal jo je precej 
okrnilo slabo vreme, zato so odpadle 
številne aktivnosti in prireditve. Na 
naši stojnici smo se predstavljali z raz-
ličnimi publikacijami društva, odpadla 
pa je predstavitev slikanja z usti. Prav 
tako je odpadla predstavitev igranja 
namiznega tenisa na invalidskih vozič-
kih. Obiskovalci pa so se vseeno lahko 
vsedli na invalidski voziček in za kratek 
čas spoznali naše občutke. No, nekaj 
naših ročnih kolesarjev pa se je kljub 
rahlemu dežju pridružilo drugim kole-
sarjem in rolarjem ter se podalo na kraj-
šo vožnjo po Cankarjevi ulici in Tivoliju. 
V Logatcu smo na skupni stojnici z LPP 
(predstavili so metanbus) prav tako z 
različnimi publikacijami predstavili de-
lovanje in aktivnosti našega Društva. 
Za popestritev smo poligon z različni-
mi klančinami združili s klančino avto-
busa in obiskovalcem omogočili izku-
šnjo premagovanja arhitekturnih ovir 
z invalidskim vozičkom oz. po klančini 
poskusiti vstopiti v avtobus. Ta naveza 
je bila resnično uspešna in bi jo bilo pri-
merno v prihodnje ponoviti. 

KLJUB SLABI NAPOVEDI SMO IMELI 
LEP DAN

Društvo je za člane, svojce in so-
delavce v začetku junija pripravilo 
spomladansko srečanje, medtem ko je 
20. septembra potekalo tradicionalno 
jesensko srečanje. Kot se za september 
spodobi, je bila sobota že nekoliko hla-
dnejša, temu primerna je bila udeležba. 
Ampak v letu, prepolnem deževnih dni, 
smo se navadili, da je vse mogoče. Tudi 

Jože, Sašo in Nino na odprtju razstave (foto: arhiv DPLJ)

Zoran Janković je poprijel za teniški lopar in izmenjal nekaj 
dobrih udarcev z našim najboljšim igralcem Bojanom Luke-
žičem. (foto: arhiv DPLJ)
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to, da jutro napove prelep jesenski dan.  
Nekoliko bolj »korajžni« smo si, med-
tem ko se je dopoldan prevešal v po-
poldan, ogledovali varovance ljubljan-
skega živalskega vrta. Ste vedeli, da 
so Živalski vrt Ljubljana ustanovili 
leta 1949 in so prve kletke namestili v 
središču blizu današnje RTV Slovenija? 
Leta 1951 so živalski vrt preselili na da-
našnje območje pod Rožnik s skoraj 20 
ha površine ter je del zaščitenega kra-
jinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib. Pred vhodom vanj stoji mogočen 
kovinski kip bika, delo kiparja Janeza 
Boljke. Dodajmo, da je letošnji febru-
arski žled povzročil ogromno škode in 
sta skozi podrto ograjo pobegnila risa. 
Zanimivosti o številnih živalskih vrstah 
sta nam ob ogledu predstavila vodiča 
Yvonna Knap in Klemen Kisovec. Ja, 
veliko zanimivega smo videli in pouč-
nega slišali. Če odmislimo žuželke, vrt 
premore okrog 500 živali, ki pripadajo 
119 vrstam in 14 pasmam. Uvodoma 
smo spoznali krotko grlico, nato še pri-
jaznega rdečega ameriškega goža, ki 
so si ga nekateri celo ovili okrog vratu. 
V živalskem vrtu z živalmi pripravljajo 
različne dogodivščine. V času našega 
obiska so pripravili dan mačje pande. 
Ta vrsta je v naravnem okolju Nepala 
in Indije močno ogrožena, ker človek 
uničuje njihov življenjski prostor in jih 
lovi za hišne ljubljence. Ogledali smo si 

ljubko Šano in prisrčnega Maguja. Če-
prav jih uvrščamo v družino zveri, se ta 
vrsta pand večidel prehranjuje z rastli-
nami. Kot zanimivost povejmo, da po 
deblih lahko plezajo z glavo navzdol. 
Po ogledu živalskega vrta smo se na-
potili proti ribniku Ribiške družine 
Straža v Spodnjih Gameljnah, kjer so 
nam kuharji Bine, Milan in Tomaž 
pripravljali dobrote na žaru. Osebne 
asistentke, ki sicer skrbijo predvsem 
za naše najtežje gibalno ovirane te-
traplegike, so urno poskrbele, da so 
dobrote našle pot do »uporabnikov«. 
S pozdravno dobrodošlico predse-
dnika Gregorja Gračnerja je sledilo 
družabno srečanje z vedno privlač-
nim Bingom. Tokrat je bilo še posebej 

zanimivo. Kljub številnim prodanim 
kombinacijskim listkom je kot po te-
kočem traku prve tri nagrade pobral 
Milan. Naposled se mu je pred pred-
zadnjim in glavnim dobitkom le usta-
vilo. Bingo – 104 € (izkupiček proda-
nih lističev) je šel v prave roke, in sicer 
k Nadi Begič iz Kočevja. Ne smemo 
pozabiti ganljivega recitala žene na-
šega člana Nine Jakupovič, posveče-
nega vsem nam, še posebej pa možu. 
Že v dopoldanskem času so se ob rib-
niku Ribiške družine Straža v ribolovu 
s plovcem pomerili ribiči para- in te-
traplegiki iz petih društev. Zmagala je 
ekipa DP Prekmurja in Prlekije, druga je 
bila kombinirana ekipa DP jugozaho-
dne Štajerske, tretja ekipa DP severne 
Štajerske, četrta ekipa DP Istre in Krasa 
ter peta ekipa ribičev organizatorjev DP 
ljubljanske pokrajine. V posamični kon-
kurenci je zmagal Gašper Peček (NM), 
ki je ujel 3,63 kg rib, drugo mesto je 
osvojil Slavko Dunaj (MS, 2,42 kg), tre-
tje Rudi Centrih (CE, 1,37 kg). Ulov bi 
bil zagotovo večji, če voda ponoči ne 
bi odnesla pregrade in z njo veliko rib. 
Druženje smo nadaljevali ob sprošče-
nem klepetu in izmenjavi izkušenj ter 
ob dobri glasbi, za katero sta poskrbela 
Slavko in Marino. Namesto zaključka 
le to, da so bile vse organizacijske niti 
tudi tokrat v rokah Mojce in njenih po-
močnikov.

V Logatcu smo poligon z različnimi klančinami združili s klančino avtobusa. (foto: Nino Batagelj)

Glavni dobitek Bingo v roke Nadi Begič 
(foto: arhiv DPLJ)
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Naš pevski zbor je zabaval varovance Doma starejših 
Lendava, s sosedi s Hrvaške smo se pomerili v športnore-
kreacijskih veščinah, v sredini julija pa smo se odpravili 
na izlet v dolino Kamniške Bistrice.

ŠPORTNOREKREACIJSKO DRUŽENJE 
S SOSEDI S HRVAŠKE
Tradicionalna srečanja s sosedi s 
Hrvaške so vedno polna aktivnosti 
in druženja. Tokrat so nas obiskali v 
velikem številu pod novim vodstvom 
predsednice Miljenke Radović, ki smo 
jo imeli priložnost bolje spoznati.

Člani Društva distrofikov, invalidov 
cerebralne in otroške paralize ter osta-
lih telesnih invalidov Čakovec so se 
odzvali povabilu in se udeležili organi-
ziranega srečanja 14. junija na sedežu 
društva. 

Predsednik Novak Stanko je spre-
jel goste in jih povabil v letni prostor, 
nato pa besedo prepustil novi predse-
dnici Miljenki Radović, ki je v svojem 
nagovoru napovedala vso podporo in 
prednost tovrstnim druženjem v smi-
slu mednarodnega sodelovanja. Špor-
tnorekreacijski dogodek na prostem 

je v lepem in jasnem vremenu potekal 
skozi ves dan, ki je bil kot ustvarjen za 
kaj takega. Udeleženci so si prizadevali 
poseči po nagradah v vrtnem kegljanju 
in pikadu. Ob zaključku iger smo preiz-
kusili izvrstno pripravljen žar, ki nam ga 
vedno pripravi naš prostovoljec Janez. 
Druženje smo zaključili pozno popol-
dne in sosedje so se, ovenčani s števil-
nimi medaljami, vrnili domov.

FESTIVAL ŠPORTNE REKREACIJE 
NA HRVAŠKEM
Na povabilo predsednice Miljenke 
Radović v imenu Društva distrofikov, 
invalidov cerebralne i otroške parali-
ze iz Čakovca smo se 7. junija udeleži-
li 15. festivala športne rekreacije pod 
motom »šport za vse«. 

Dogajanje športnega festivala se je 
prvič preselilo v sodobno opremljeno 
dvorano športnorekreacijskega centra 

DG SPORT v Prelogu pod pokrovitelj-
stvom hrvaškega paraolimpijskega 
odbora in generalnega sponzorja Me-
džimurske županije. Naše društvo smo 
zastopali: Dušan Slana, Franc Borov-
njak in Anita Trebše. 

Na tekmovanju se je sedem ekip 
iz različnih pokrajin pomerilo v osmih 
disciplinah: belot, metanje kolutov, pi-
kado, viseča krogla, metanje krogle na 
koš, vožnja na invalidskih vozičkih, šah 
in namizni tenis. Osvojili smo dve sre-
brni medalji: prvo v metanju kolutov in 
drugo v vožnji invalidskih vozičkov. 

Ob koncu prireditve je tekmovalce 
nagovoril in jim čestital župan mesta 
Prelog Ljubomir Kolarek. Podelitvi 
medalj, pokalov in zahvalnih listin je 
sledilo druženje ob prigrizku.

SEZONO PEVSKE DEJAVNOSTI 
ZAKLJUČILI V LENDAVI
Zaključek pevske sezone smo orga-
nizirali v domačnem vzdušju Doma 
starejših Lendava.

Dom starejših v Lendavi, v katerega 
je trenutno vključenih 172 uporabnikov 
iz celotnega Pomurja, leži na dvojezič-
nem področju. Naš pevski zbor je sezo-
no zaključil z repertoarjem veselih po-
mladnih pesmi, katerim so uporabniki 
doma skupaj z direktorjem Francem 
Špilakom prisluhnili v velikem številu. 
V zaključni besedi se nam je direktor 

Športnorekreacijsko srečanje s prijatelji s Hrvaške (foto: Anita Trebše)
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zahvalil za pomoč pri krepitvi medlo-
kalnih odnosov in za sodelovanje. 

3. PASTORALNI DAN V MARTJANCIH 
POD GESLOM »BODIMO DRUŽINA«
24. julija smo bili povabljeni v župni-
jo v Martjancih na 3. pastoralni dan, 
veliki župnijski dogodek, na kate-
rega so se pripravljali s posebno tri-
dnevnico.

Tega dne je odhajajoči župnik 
Srečko Fras župnijo svetega Martina 
v Martjancih posvetil svetim trem sr-
cem: Jezusovemu presvetemu srcu, 
Marijinemu brezmadežnemu srcu in 
čistemu srcu svetega Jožefa, njegova 
pridiga pa se je dotaknila naših src.

Dogodka se je poleg župana Aloj-
za Glavača, ki je navrgel nekaj misli o 
pomenu družine v sodobnem času, 
udeležilo več kot 300 župljanov in šte-
vilni med njimi so prejeli škapulir svete-
ga Jožefa. Župan je v nagovoru pouda-
ril vrednote povezovanja in izgradnje 
edinosti na temeljih medsebojnega 
spoštovanja in spoznavanja verskih, 
kulturnih in rasnih razlik, zaradi katerih 
je Občina Moravske Toplice edinstven 
vzor ekumenskega in medkulturnega 
sodelovanja v slovenskem prostoru. 
Nekatere družine so pričevale o družin-
skem in zakonskem življenju v duhu kr-
ščanskih vrednot. Naš zbor se je pred-
stavil na s pridelki prekmurskih ravnic 

Naš pevski zbor je sezono zaključil z repertoarjem veselih pomladnih pesmi. (foto: arhiv DPPP)

okrašenem odru. Med udeleženci smo 
opazili lajnarja Vlada Nunčiča s Sladke 
Gore, edinega ročnega izdelovalca lajn 
in starih glasbil v Sloveniji. Pričevanja, 
folklora, naš zbor, doma pripravljeno 
pecivo, ples ... vse nas je povezovalo v 
eno veliko družino, medtem ko je pra-
znik izzvenel predvsem kot hvalnica 
bližnjemu.

V OBJEMU KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP
Na meddržavnem srečanju smo se 
člani in članice odločali med različni-
mi za izlet predlaganimi destinacija-
mi. Z večino glasov smo podprli od-
ločitev za dolino Kamniške Bistrice z 
ogledom Kamnika in javnega parka 
v Volčjem Potoku.

Proti Kamniku, mestu z bogato kul-
turno dediščino, se je 12. julija s štirimi 
prilagojenimi kombiniranimi vozili od-
pravilo 29 članic in članov s spremlje-
valci. Po zabavni in dinamični poti je v 
Kamniku celotno odpravo pričakal iz-
kušeni in strokovno podkovani vodnik 
Miha Babnik, ki si za izčrpen in bogat 
prenos znanja ter vodenja zasluži vse 
pohvale.

Odpravili smo se na kamniško po-
deželje do vasi Zgornje Palovče z na za-
četku zaselka stoječo 350 let staro Bud-
narjevo muzejsko hišo, živim muzejem 
spominu na življenje naših prednikov. 
Hiša sodi pod spomeniško varstvo in 

je imenovana po zadnjem v njej žive-
čem lastniku Cvetu Budnarju. Delno 
zidana, delno lesena je na netipičen 
način prislonjena v breg, zato je gank z 
južno fasado vedno obsijan s soncem. 
Domačija predstavlja dom takratnega 
srednje velikega kmeta in je zavzemala 
vežo s črno kuhinjo, kamro, pod njeno 
streho pa je sodilo tudi gospodarsko 
poslopje. Med posebnosti, ki zaznamu-
jejo domačijo, uvrščamo črno kuhinjo 
z odprtim ognjiščem, iz katerega se še 
vedno vali dim, kmečko izbo z javorje-
vo mizo in pripadajočo krožno klopjo, 
špampet (postelja) in mentrga (miza 
za mesenje testa). V naše poglede so 
se ujeli utrinki iz življenja naših babic in 
dedov. 

Pot smo nadaljevali do naravne 
znamenitosti – izvira Kamniške Bistrice 
z nekoč močno razvito kovaško, usnjar-
sko in žebljarsko obrtjo ter številnimi 
obratujočimi mlini in žagami. Kamni-
ška Bistrica je reka, ki izvira ob vznož-
ju Kamniško-Savinjskih Alp v kraškem 
izviru (Veliki izvir) na višini 590 metrov 
in teče po pretežno apnenčastem oze-
mlju kamniškobistriške doline. V dolži-
no meri 32,8 kilometra, njeno porečje 
pa obsega 535 km². Ogledu mesta, kjer 
je najgloblje zarezala svojo strugo, je 
sledil obed v gostišču pri Gamsu.

V starem mestnem jedru smo si 
ogledali rojstno hišo Rudolfa Maistra, 
eno zadnjih kulturnih pridobitev mesta 
in prvi samostojni muzej, posvečen ži-
vljenju in delu tega slovenskega domo-
ljuba, generala in kulturnika, pesnika in 
bibliografa. Po koncu 1. svetovne vojne 
je ob razpadu Avstro-Ogrske Rudolfu 
Maistru pripadla odločilna vloga pri 
oblikovanju nove države in meje na 
Štajerskem in Koroškem, ko je 29. okto-
bra 1918 nastala država Slovencev, Hr-
vatov in Srbov, le dober mesec kasneje 
združena v Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Na dan osvoboditve Mari-
bora (23. novembra 1918) praznujemo 
državni praznik – dan Rudolfa Maistra. 
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Oči, zazrte v lepote Kamniške Bistrice (foto: Anita Trebše) Ogled notranjosti domačije (foto: Anita Trebše)

Pomembno vlogo je odigral s sode-
lavci prostovoljci, borci s Štajerske in 
Kranjske v bojih na Koroškem. Razstava 
obiskovalce pritegne z na sodoben na-
čin predstavljenim pomenom, vlogo 
in mestom generala Rudolfa Maistra v 
slovenski zgodovini.

V Kamniku nas na vsakem koraku 
na bogato dediščino opozarjajo proče-
lja hiš, medtem ko mu številni kulturni 
in sakralni spomeniki dajejo pridih bo-

gatega srednjeveškega jedra. 
Za konec smo prihranili ogled naj-

večjega botaničnega parka v Sloveniji 
Arboretuma v Volčjem Potoku, primer-
ljivega z istovrstnimi svetovnimi parki. 
Največjega obiska je deležen v po-
mladnem času, ko v živopisnih barvah 
zacveti na milijone pomladnih cvetic. 
Arboretum je strokovno poimenova-
nje za zbirko dreves in grmovnic, ki so 
v Souvanovem parku posajeni z veliko 

mero estetskega čuta in krajinske ume-
stitve. Člani in članice so občudovali ta 
prelep in botanično bogat park s pribli-
žno 3500 različnimi vrstami in sortami 
listavcev in iglavcev, trajnicami ter sa-
moniklimi zelnatimi rastlinami. 

Nadvse poučen in bogat program 
celotnega izleta je v nas zapustil nepo-
pisno lepe vtise in obogateni z novimi 
spoznanji smo se vrnili med nam ljube 
panonske ravnice. 

V domu je sedemnajst ležišč, trije sanitarni prostori, 
opremljena kuhinja in dnevni prostor s TV-jem.  
Na voljo vam je tudi zunanji prostor z žarom.

Informacije vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren  
za družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzije. 

CENA 
DNEVNEGA NAJEMA JE 

25 €

V ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno 
riviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip 
kartica) v času bivanja pripada en triurni obisk Savna 
parka, ki ga lahko izkoristi od ponedeljka do petka.

V prijetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo  
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene  

gibalno oviranim uporabnikom.

Informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro.
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

ŽE OD 
44 €/DAN V SEZONI

ŽE OD 
37 €/DAN 
IZVEN 

SEZONE

ŽE OD 
28 €/DAN V ZIMSKEM 
ČASU

ZPS_oglasA4_02.indd   1 27.3.13   13:42
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Letošnje poletje nas je večkrat zalivalo kot grelo, a smo ga 
kljub temu skušali kar najbolje izkoristiti. 

Šest članov se je udeleževalo ko-
panja v organizaciji Doma pa-
raplegikov v Pacugu, trije pa so 

pljunili v dlani in rekreativno veslali po 
jezeru na Mostu na Soči. Nekoliko pod 
pričakovanji, verjetno zaradi vremena, 
je bila zasedenost društvene počitni-
ške prikolice na Pagu.

V Novi Gorici je v preteklih mesecih 
potekala celovita prenova mestnega 
središča. Že pri načrtovanju se je veliko 
govorilo o dostopnosti in prenovljen 
Bevkov trg je zares prijaznejši do obi-
skovalcev na vozičkih. Izvajalci so upo-
števali našo pripombo in so pred otvo-
ritvijo trga naknadno znižali naklon 
ene izmed sicer že narejenih klančin.

Sestali smo se s člani društva iz Idri-
je in okolice, ki so zaradi oddaljenosti 
pogosto manj prisotni v društvenem 
dogajanju. Dotaknili smo se njihovih 
potreb in ugotovili, da bi za svoje dru-
ženje in delovanje nujno potrebovali 
ustrezen prostor. Uredili naj bi ga na 

domačiji na Govejku, ki so jo lastniki 
podarili Zvezi. 

Kulturni in ustvarjalni smo bili na 
različnih področjih. Dva člana sta so-
delovala pri organizaciji fotografskega 
ex-tempora Ažmurk in pri pripravi raz-
stave najboljših fotografij v avli novo-

goriške občine. Več članov je bilo ak-
tivnih na filmskem področju, osmerica 
se je s spremljevalci udeležila seminarja 
Plesno poletje v Šempetru pri Gorici v 
organizaciji umetniškega društva M&N 
Dance Company ob podpori občine 
Šempeter-Vrtojba in Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti. O filmarjih več v 
članku o zaključku projekta Film za vse, 
o plesu pa Ivo, ki se tudi sam z vese-
ljem zavrti v plesnih ritmih.

Ivo Mahne
2CELLOS IN MI3

Nemogoče bi bilo, da se v času 
poletja ne bi zavrteli v ritmu plesne 
glasbe. Člani našega društva, ki se s 
plesom ukvarjamo že dlje časa, smo na 
delavnicah Plesnega poletja pripravili 
skupinsko točko in se z njo predstavili v 
okviru poletnega dogajanja v Novi Go-
rici – in to kot predskupina na koncertu 
izjemnih glasbenikov 2Cellos. Na zvez-
dniškem odru smo zadnjo avgustovsko 
soboto ogrevali občinstvo s koreogra-
fijo na skladbo italijanskega pevca Zu-
cchera, ki jo je posnel ravno z glavni-
mi zvezdami večera. Občinstvo je naš 
nastop očitno navdušil, saj nas nihče 
ni obmetaval z ozimnico – če se malce 
pošalim; drži pa, da je plesna predstava 
okronala prijetno avgustovsko plesno 

Prenova Bevkovega trga (foto: s spleta)

Na glavnem odru novogoriške poletne scene (foto: arhiv DPSP)
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druženje. Izredno smo veseli, da se je 
naši skupini pridružil tudi Primož. Ple-
snim užitkom se preprosto ni mogoče 
upreti, zato že pripravljamo nove točke, 
ob tem preprosto uživamo ter se neiz-
merno zabavamo.

Klavdij Leban
VOŽNJA Z GOLDWING MOTORJI

V večjem številu kot lani smo se 
člani društva udeležili srečanja z Gol-
dwing motoristi. S svojimi mogočni-
mi motorji so nas popeljali na izlet od 
Pacuga do Branika. Pet članov s spre-
mljevalko se nas je zjutraj pred prostori 
društva vkrcalo v kombi in odpeljalo 
do Pacuga. Najprej so nam postregli 
z zajtrkom, da bi lažje pričakali prihod 
motoristov. Lepo je bilo videti, še bolj 
pa slišati motorje, ko so v vrsti drug za 
drugim zapeljali na dvorišče doma pa-
raplegikov. Po dobri uri spoznavanja z 
vozniki motorjev si je vsak izbral svoje-
ga, posadili so nas na motorje in pripra-
vljeni smo bili na odhod.

Kolona tridesetih motoristov s pa-

raplegiki kot sopotniki se je vila iz Pa-
cuga skozi Portorož in Lucijo, uživali 
smo v vožnji na Črni kal in čez Kras do 
Branika. Dan je bil kot naročen. Feno-
menalen občutek svobode, ko te ob-
daja narava in drviš vetru naproti! Pri 
vseh, ki smo pred poškodbami vozili 
motorje, se je to občutje znova prebu-

dilo in oživelo, čeravno na sopotniko-
vem sedežu. Ob prihodu v Branik so 
nas pred »Oštarijo Furlan« čakali naši 
vozički, ki jih je medtem dostavil kom-
bi. Zanimivo je bilo opazovati poglede 
gostov ob prihodu tolikšnega števila 

mogočnih motorjev in njiho-
vo začudenje, ko so nas začeli 
presedati na vozičke. 

Ker smo nekateri člani 
društva imeli ta dan še druge 
obveznosti, smo se morali žal 
od naših motoristov posloviti. 
Ob odhodu smo jim pomaha-
li v slovo ter se nato odpravili 
proti domu. Za čudovito pre-
živet dan se zahvaljujemo or-
ganizatorjema Janiju Trdini 
in Samu Glavanu in seveda 
združenju motoristov Gold 
Wing Slovenija!

Klavdij Leban
IZLET Z LADJO LUCIJA

V izteku poletja smo pri Društvu pa-
raplegikov severne Primorske pripravili 
kratek izlet. Zadnjo avgustovsko sobo-
to smo se ob 10.30 uri zbrali na Mostu 
na Soči pri okrepčevalnici »Morea« ob 

Nepozabno doživetje (foto: arhiv ZPS)

Na palubi ladje Lucija (foto: Klavdij Leban)

jezeru, da se s turistično ladjo »Lucija« 
popeljemo po jezeru. 

Čudovita nedotaknjena narava, 
bistra jezerska voda in brezštevilne je-
zerske ptice že same po sebi vabijo na 
prekrasno jezero. Ladja Lucija na dveh 
ločenih palubah sprejme 108 potnikov. 
Med palubama se nahajajo službeni 
prostori: ladijska kuhinja, bar, komandni 
most in štirje WC-ji, ki pa so žal nedo-
stopni vozičkarjem.

Ob 11-ih nas je na ladji sprejel kapi-
tan Dean, sedli smo za mize in se pre-
pustili uživanju v razgledu. Med mirno 
plovbo (ladja Lucija se med plovbo 
ne nagiba ali ziba) so nam postregli s 
soško postrvjo in mesom na žaru. Ka-
pitan je ves čas skrbel za naše dobro 
počutje in nam povedal znamenito le-
gendo s skoraj srečnim koncem. Med 
plovbo po smaragdni Soči so otroci 
pomagali kapitanu pri mornarskih 
opravilih, krmilo pa so zavrtele tudi 
naše ženske. Po dveh urah vožnje smo 
se izkrcali in druženje nadaljevali ob 
jezeru ter izkoristili lep sončen dan, s 
kakršnim nas letošnje poletje ni ravno 
pogosto obdarilo.
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Franci Žiberna, Simon Šerbinek, Miran Jernejšek | 
Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Na severu Slovenije smo v poletnih mesecih organizirali 
PARABASKET in pod okriljem festivala ustvarjalnosti v 
mariborskem mestnem parku sodelovali z dejavnostmi, 
ki nas krasijo. 

FESTIVAL USTVARJALNOSTI 2014 
ALI ART KAMP
»Raziskovanje in ustvarjanje je način 
življenja. Je življenje! Pred sedmimi 
leti se je tako začela zgodba, ki smo ji 
nadeli ime Art kamp. V družbi ptic in 
kresnic nas bo letos spet gostil Mari-
borski mestni park, ki v vročini pole-
tja ponuja senčna naročja pod zele-
nimi krošnjami mogočnih dreves.
Art kamp je stkan iz starodavnih 
znanj, ljubezni do kulture, umetno-
sti, znanosti, športa, rekreacije in 
zabave, iz iskrečih pogledov in ši-
rokih nasmehov. V sožitju z naravo 
plešemo, pojemo, rišemo, merimo, 
gnetemo, režemo, pišemo, kuhamo, 
oblamo, iskre krešemo, gledamo, 
poslušamo, vidimo in slišimo ter 
pletemo nova prijateljstva, brusimo 
pozabljene veščine, gradimo vredna 
znanja in varujemo verovanja.«

Tako napisano vabilo kar kliče k so-
delovanju in bralca ali ljubitelja kulture 
ne more pustiti hladnega in nezainte-
resiranega. Vživetje v opisano okolje 
parka je tako prepričljivo in polno iz-
zivov, da se (tokrat sedmič) organizira-
nega festivala v okviru prireditev Lenta 
udeležiš kot gledalec ali kot ustvarjalec, 
z veseljem in odprtega srca. 

Pri društvu smo se zato odločili, 
da bomo že drugič sodelovali na par-
kovnih zelenicah z dejavnostmi, ki nas 
določajo skozi celotno aktivnost dru-
štva. Na kratko povzemam predvideni 
program:
•   na Art kampu smo na asfaltnih ste-

zah mestnega parka predstavili dina-
mično in priljubljeno športno disci-
plino, košarko na invalidskih vozičkih, 
in navdušili mimoidoče obiskovalce;

•   ob stojnici sta slikarja predstavljala v 
preteklem letu ustvarjene izdelke, jih 

poskušala prodati in hkrati ob ustvar-
janju novih demonstrirala način dela;

•   z glasbenikom Robijem Krčkom 
smo v uro trajajočem »tolkalnem 
studiu« naučili naše člane z različnimi 
tolkali (improvizacije so bile zažele-
ne) sestaviti glasbeno predstavo in 
ob pomoči harmonike (nanjo sta za-
igrala Robi Krček in Marko Gomaz) 
pričarati med krošnjami mogočnih 
dreves glasno odmevajoče melodije.

Ob vseh spremljajočih lepotah, po-
sameznih doživetjih in presenečenjih 
tega popoldneva lahko zagotovimo, 
da smo se po zaključni gostiji s pala-
činkami razšli polni prijetnih vtisov, po-
zitivne energije in s številnimi novimi 
prijateljstvi. Neredki so dvomili v naš 
»tolkalni ansambel« in ustvarjanje hru-
pa z različnimi predmeti, a smo na od-
prti sceni poželi odobravanje in zmogli 
preseči nekaj zakoreninjenih predsod-
kov ter se zanosno in ustvarjalno vklju-
čiti v dogajanja, ki smo jih začutili v 
uvodoma zapisanih mislih. Zgodilo se 
je lepo sončno poletno popoldne.

Košarkarji ter slikarja Angela Med-
ved in Miran Jernejšek so bili ude-
leženci že v preteklem letu in so bili 
med otroki ter ostalimi gledalci dele-
žni posebnega zanimanja ob prikazu 
njihovih spretnostih na igrišču ter ob 
likovnem ustvarjanju.

Naš socialno humanitaren prispe-
vek smo v sklopu KORENINE SRCA in v 
okviru ART KAMPA uspešno predstavili.

Simon Šerbinek 
ENKRAT ZA VEČNO!

Letošnji šestnajsti PARABASKET v 
dvorani Tabor je potekal v festivalskem 
vzdušju bližnjega Lent-a, pozabili pa ni-
smo niti državnega praznika.

Vedno večjemu negodovanju nad 
vsakdanjim položajem se vsi, ki so 
morali sprejeti drugačnost in telesno 
prikrajšanost v svoja življenja, zoper-
stavljajo z vztrajnostjo in nepopustlji-
vostjo.

Sproščeno druženje v senci dreves (foto: arhiv DPSŠ)
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V dvorani Tabor so se zbrale eki-
pe iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Avstrije in Slovenije. Družno smo na 
igrišču negovali športni duh in pove-
zanost v nepredvidljivih akcijah med 
polnjenjem koša nasprotnika.

Turnir vsako leto poteka v prijatelj-
skem vzdušju in prispeva k ohranjanju 
socialnih stikov in družbeno-koristne-
ga dela, organizira ga Društvo paraple-
gikov severne Štajerske z neupogljivo 
voljo po razbijanju tabujev in presega-
nju vsesplošne neobčutljivosti družbe 
do vseh drugačnih.

Košarkaši na vozičkih na medna-
rodnem turnirju dokazujejo, da je do-
bro vzdušje odvisno predvsem od nas 
samih, vendar če nam ne bi uspelo 
zbrati potrebnih sredstev, bi se za ude-
ležbo lahko obrisali pod nosom. Zato 
se sprašujemo, je komu sploh še mar?! 
Je komu mar, da nekdo tudi zaradi ta-
kšnih turnirjev in druženj živi bolj pol-

no, človeka vredno življenje?! Je komu 
mar, da tudi zato mladi ne posedajo za 
računalnikom z občutkom samopomi-
lovanja?!

Zaslužni za vsakokratno nemoteno 
potekanje teh stvari po ustaljenem ur-
niku so pogosto omenjeni v drobnem 
tisku. Če ne bi imeli radi tudi tega ne-
izrečenega, bi že davno odvrgli puško 
v koruzo. Tako pa vztrajamo in opo-
zarjamo: bliža se 17. PARABASKET in mi 
bomo spet tu, med vami, za vas, ob vas 
in vedno z vami, na vsakem koraku, z 
vsakim potiskom invalidskega in špor-
tnega vozička vas bomo vedno opozar-
jali, da smo poleg gibalne ali kakršnekoli 
druge oviranosti zmeraj na preži, da ne 
bi kdo po nesreči komu dihnil v obraz 
in mu s tem odpihnil varno zavetje ter 
ga tako prisilil v ponovno iskanje smisla 
življenja, čeprav se mu dozdeva, da je 
le-ta v ležanju na plaži …

Vedno z vami: Društvo paraplegi-
kov severne Štajerske

Miran Jernejšek 
PREBIVALCI DOMA STAREJŠIH IDILA 
VRNILI OBISK

Likovniki DPSŠ Maribor smo bili go-
stje doma IDILA v Vukovskem Dolu, kjer 
smo se pred časom dogovorili o pogo-
stejšem sodelovanju. Povabili smo jih v 
Paracenter – center za aktivno življenje 
paraplegikov Osek. Osem prebivalcev 
doma in dve mentorici nas je obiskalo 

2. julija in ob zajtrku ter kavici se je razvil 
sproščen in prijeten klepet. Dom IDILA 
je med Mariborom in Osekom v Sveti 
Trojici, zato ni bilo presenetljivo, da so 
se nekateri naši člani in prebivalci doma 
IDILA poznali med seboj. Ob obujanju 
spominov so obrazi zažareli, prese-
nečeni in srečni nad ponovnim sreča-
njem. Prebivalci doma so z zanimanjem 
sledili ogledu Paracentra, kjer jim je bila 
najbolj všeč krušna peč. Na sprehodu 
do Taclovega ribnika so ugotovili, da 
naš dom stoji sredi prekrasne narave.

Ogledali so si tudi postavitev že 
druge skulpture »SVETA TROJICA«, ki so 
jo družno izklesale roke naših rezbarjev. 
Kosilu je sledilo slovo naših gostov z 
obljubo, da bomo še naprej sodelovali.

   
NAŠI RIBIČI PRI SOSEDIH 
NA HRVAŠKEM

Društvo invalidov Krapinsko-zagor-
ske županije iz Zlatarja nas je v Vinipo-
tok povabilo na deveti pokal Zagorja 
v lovu rib s plovcem. Tako smo se 30. 
avgusta zelo zgodaj odpravili na pot 
(voznik že ob 3.30), da napovedanega 
zbora ribičev ob 7-ih ne bi zamudili. 
Ptuj smo za seboj pustili ob 5.15. Med 
potjo smo prestregli infomacijo o ve-
liki gneči na prehodu Gruškovje, zato 
smo zavili na manjši prehod v Halozah 
(Cven). Pogled na mimobežečo pokra-
jino nas je povsem prevzel. Neverjetno, 
kako strmi hribi so v Halozah, še bolj 

Igranje košarke je vedno zanimivo. (foto: arhiv DPSŠ)

Mlajši in starejši igralci pozorno spremljajo 
dogajanje na igrišču. (foto: arhiv DPSŠ) 

Gostje iz doma IDILA na obisku v Paracentru v Oseku (foto: arhiv DPSŠ) 
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strmo se pnejo s hrvaške strani.
Križarili smo po ozkih, a na srečo 

asfaltiranih cestah in čeprav smo se 
tam vozili prvič, smo prizorišče hitro 
našli. Najbolj neprijetno je bilo, da tako 
zgodaj ni bilo nikjer žive duše, ki bi jo 
lahko povprašali za pot. Nekoliko smo 
zašli, a še pravočasno prispeli na zbor. 
Ribe smo lovili v velikih, starih glino-
kopih nad veliko, verjetno že povsem 
opuščeno opekarno. 

Pri naših sosedih Hrvatih smo bili 
deležni prisrčnega sprejema in po 
opravljenem žrebu smo se lotili ribo-
lova. Kdo ve, ali imajo tako malo rib ali 
preprosto niso prijemale; v vsakem pri-
meru je bil ulov sila skromen.

Ekipno smo se v sestavi – Petek, 
Janžič in Jernejšek – med dvanajstimi 
ekipami uvrstili v zlato sredino, na šesto 
mesto. Po končanem ribolovu smo pri-
jetno druženje nadaljevali ob kosilu v 
Zlataru, precej velikem mestu blizu rib-
nikov v Vinipotoku.

Pokroviteljica tekme je bila Kra-
pinsko-zagorska županija, sponzor pa 
Zlatar. Nagrade in priznanja je podelila 
podžupanja mesta Zlatar, ki je sami žal 
nismo bili deležni. 

Po kratkem, a prisrčnem slovesu 
smo se odpravili in srečno prispeli do-
mov. 

  
DRUGI POKAL SLOVENSKIH GORIC

V okolici Paracentra DPSŠ v Slo-
venskih Goricah je veliko ribnikov, v 
neposredni bližini sta dve veliki jezeri 
s površino okrog 50 ha. Kot zanimivost 
naj omenim, da je v Slovenskih Goricah 
vsaki malo večji kmetiji pridružen manj-
ši ribnik. Zaradi dostopnosti in množi-
ne rib v njih je med paraplegiki ribolov 
zelo priljubljen. Poleg tega so domačini 
zelo prijazni in nam dovolijo brezpla-
čen športni ribolov, zato smo jim za ve-
likodušno gesto izredno hvaležni. 

Pri ribniku Ploj smo člani DPSŠ or-
ganizirali in financirali drugi pokal Slo-
venskih Goric.

6. septembra se nas je v žal slabem 
vremenu zbralo 15 ribičev mariborske, 
koroške, celjske in prekmurske regije. 
Povabili smo tudi ribiče s Hrvaške, ki 
pa se vabilu iz nam neznanih razlogov 
niso odzvali. Med ribolovom nas je 
malo »pralo«, a nam dobro opremlje-
nim z dežniki in nepremočljivimi obla-
čili dež ni prišel do živega. Kljub obča-
snim nalivom smo vztrajali do konca (4 
ure), ribe pa so prijemale različno: enim 
bolj, drugim manj. Ulov ni bil tako slab; 
najboljši ribič je ulovil le malo manj kot 
20 kg rib. Najslabše se je odrezal pred-
stavnik Koroške z ulovom devet in pol-
-kilogramske ribe v zadnjih minutah 
tekme.

Po ribolovu smo se zbrali v pro-
storih Paracentra v Oseku na dobrem 
kosilu, ki so ga pripravile soproge naših 
članov. 

Najboljšim smo podelili medalje in 
pokal, ki je tokrat ostal v domačih ro-
kah. Zmagal je Franc Simonič, drugo 
mesto si je priboril Rudi Centrih, tretje 
pa osvojil Bogdan Petek – Vidra. Po-
kal Svete Trojice bomo poskusili nada-
ljevati in obdržati še mnogo let.

LIKOVNA DELAVNICA V OSEKU
DPSŠ Maribor je od 28. do 30. av-

gusta organiziralo likovno delavnico 
v Paracentru Osek pod vodstvom 
mentorja Jožeta Potokarja – Cvrča. 
Razposlana vabila so naletela na skro-
men odziv, a čeprav se likovniki drugih 
društev niso odzvali v pričakovanem 
številu, je na delavnici sodelovalo de-
vet umetnikov. Prišli so domači z An-
gelo Medved, predstavnici Dolenjske 
in predstavnika Gorenjske ter pred-
sednik kulture ZPS Metod Zakotnik. 
Delavnica je potekala v prijetnem 
vzdušju in umetniki so se dela lotili z 
veliko vnemo. Cvrčo je pomagal z na-
sveti in med delom smo izmenjevali 
izkušnje. Prvi dan smo delali vse do 
večera in ga končali s prijetnim klepe-
tom o vsakdanjih stvareh. Le sove in 

skoviki so tu in tam zmotili naš pogo-
vor. Naslednji dan smo nadaljevali v 
istem tempu. Okrog 16. ure smo delo 
malce odložili ter se zbrali okoli tabor-
nega ognja ob peki koruze in »pasje 
radosti«, s katero nas je presenetil in 
razveselil predsednik Alfred Lasetz-
ky. Svoje pogosto zelo hudomušne 
pesmi nam je prebiral Jakob Kau-
čič. Delavnico smo zaključili v soboto. 
Vsak udeleženec je prejel 2 slikarski pla-
tni, darilo DPSŠ, ki je delavnico v celoti 
tudi financiralo. Avtorji so eno od del, ki 
bo krasilo Paracenter v Oseku, odstopili 
društvu. Za dobro vzdušje in prehrano 
sta skrbeli naši spremljevalki Irena in 
Ivanka. Pri raznih delih na delavnici, v 
kuhinji in še kje pa je bil nenehno na 
voljo Danijel, zaposlen preko javnih 
del kot pomoč invalidom. 

Za organizacijo delavnice se v 
imenu umetnikov DPSŠ zahvaljujemo 
našemu predsedniku za podporo pri 
izvedbi. Verjamem, da se bomo enako 
ali še bolj pestro umetniško družili tudi 
prihodnje leto. Hvala vsem udeležen-
cem in obiskovalcem. Posebna zahvala 
Cvrču za dragoceno pomoč, predse-
dniku Alfredu za podporo in pomoč ter 
predsedniku za kulturo pri ZPS Metodu 
Zakotniku za obisk. Na svidenje v Ose-
ku leta 2015!

Angela Medved z nogami ustvarja 
mojstrovine. (foto: arhiv DPSŠ)
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KRALJICA ŠPORTA
Ligaška tekmovanja so se zaključila 4. julija na stadionu 
Poljane v Mariboru. Henrik Plank je v metu diska osvojil 
tretje mesto na odprtem prvenstvu Hrvaške, odlično bro-
nasto medaljo pa si je »primetal« tudi na evropskem pr-
venstvu v Veliki Britaniji.

ZAKLJUČEK LIGAŠKEGA TEKMOVANJA
V organizaciji Društva paraplegikov 

severne Štajerske je 4. julija na stadionu 
Poljane v Mariboru potekal četrti, zadnji 
krog ekipnega tekmovanja v atletiki. 
Odlično organizirano tekmovanje je vo-
dila ekipa Združenja atletskih sodnikov 
Maribor. V zadnjem krogu je nastopilo 
23 tekmovalcev iz štirih pokrajinskih 
društev, z zmago pa je presenetila eki-
pa atletov DP Koroške. Zmagovalec 
letošnjega tekmovanja je ekipa DP ju-
gozahodne Štajerske (17.642,34), dru-
go mesto je osvojila ekipa DP Koroške 
(16.140,46), tretje ekipa DP ljubljanske 
pokrajine (15.316,56), četrto ekipa DP 
Prekmurja in Prlekije (13.047,17), peto eki-
pa DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(8.528,83), šesto ekipa DP Istre in Krasa 
(3.088,66), sedmo mesto pa je zasedla 
ekipa DP severne Primorske (1.424,23).

Pokale so podelili na memorialu 
prof. Bojana Hrovatina v Brežicah.

ODPRTO PRVENSTVO HRVAŠKE
V Varaždinu je 5. julija potekalo 17. 

odprto prvenstvo Hrvaške v atletiki 
za invalide. Med skoraj devetdesetimi 
atleti je v metu diska tekmoval tudi 
atlet Henrik Plank iz DP jugozaho-
dne Štajerske. Orodje je zalučal 15,16 
metrov, zbral 686 točk in osvojil tretje 
mesto. Zmagal Miroslav Matić – CRO 
(806), drugi je bil Jovica Brkić – SRB 
(754). Na tekmovanju je našega tekmo-
valca spremljal trener Luka Cmok.

PLANK IZPOLNIL PRIČAKOVANJA
V mestu Swansea v Veliki Britani-

ji je od 18. do 23. avgusta potekalo 4. 
evropsko prvenstvo v atletiki. Naš atlet 
Henrik Plank (član DP jugozahodne 
Štajerske) je izpolnil vsa pričakovanja in 
v metu diska osvojil bronasto medaljo. 
Orodje je zalučal 14,29 metra. Zmagal 
je Latvijec Aigars Apinis, medtem ko 
je drugo mesto zasedel Poljak Robert 

Jachimowicz. V različnih disciplinah je 
svoje moči merilo 560 atletinj in atle-
tov iz 37 evropskih držav. V teku 5000 
metrov je barve Slovenije branil San-
di Novak in osvojil nehvaležno četrto 
mesto. Planka je spremljal trener Luka 
Cmok, spremljevalca slepega Novaka 
pa sta bila Roman Kejžar  in Primož 
Černilec. Ob otvoritvi je atletinje in 
atlete pozdravil in nagovoril predse-
dnik Mednarodnega paraolimpijskega 
komiteja  Sir Philip Craven in pripo-
mnil, da bo to prvenstvo dodatno 
prispevalo k razvoju in širitvi parao-
limpijskega športa. »Prepričan sem, da 
Swansea 2014 ne bo le največje, ampak 
tudi najboljše dosedanje evropsko pr-
venstvo.«

Zadnji krog ekipnega tekmovanja v atletiki v Mariboru (foto: arhiv ZPS)

Intenzivni treningi omogočajo Planku, da 
se lahko kosa z najboljšimi. (foto: Blaž Uršič)  
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Atleti so v moški in ženski kon-
kurenci tekmovali v različnih 
skupinah, pomerili pa so se v 

troboju metov (disk, krogla, kopje/kij), 
troboju voženj (100 m, 200 m, 400 m) 
in dveh spominskih vožnjah. Na 100 
metrov so s standardnimi vozički tek-
movali v spomin na prof. Bojana Hro-
vatina, hitrostno vožnjo s specialnimi 
vozički na 800 metrov pa so posvetili 
športnemu novinarju in velikemu prija-
telju športnikov paraplegikov in tetra-
plegikov Henriku Übeleisu.

Na atletskem stadionu v Brežicah je 
uvod v začetek našega največjega atlet-

Jože Globokar | Hrovatinov memorial in državno prvenstvo

O POMEHKUŽENIH ŠPORTNIKIH IN 
TISTIH PRAVIH S SRCEM
Zveza paraplegikov Slovenije je 45. Hrovatinov memorial pripravila 13. septembra na 
atletskem stadionu Brežice. Pri organizaciji je sodelovala Zveza za šport invalidov Slove-
nije-Paraolimpijski komite, pri izvedbi pa DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter Zavod 
za šport Brežice, ki je poskrbel za sodniško ekipo in vse potrebno za nemoten potek me-
moriala. Hkrati je bilo to tudi državno atletsko prvenstvo za paraplegike in tetraplegike. 

skega tekmovanja z mednarodno ude-
ležbo naznanila Zdravljica. Dobrodo-
šlici športnikom iz ust vodje športa pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije Gregorja 
Gračnerja  ter predsednika Zveze  Da-
neta Kastelica so sledili troboji v metu 
diska, suvanju krogle in metu kopja. 
Težje gibalno ovirani atleti tetraplegiki 
so se namesto v metu kopja pomerili v 
metu kija. Vsi so imeli na voljo en po-
izkusni met in šest metov v konkuren-
ci, sodniki pa so v tekmovalni zapisnik 
zabeležili najboljši rezultat. Pri teh disci-
plinah uporabljajo vrhunski tekmovalci 
posebne stole z oporno palico ali neko-
liko dvignjene podije, kar jim omogoča 
doseganje boljših izidov. Težje gibalno 
ovirani tetraplegiki zaradi slabšega rav-
notežja orodja mečejo s svojih standar-
dnih vozičkov. Tekmovanje je po zaslu-

gi dobrih sodnikov in utečene prakse 
potekalo hitro in nemoteno na treh 
tekmovališčih hkrati. Tekmovalcem ni 
bilo potrebno izgubljati časa s preseda-
njem in pripravo stolov; menjavali so le 
tekmovalna orodja. 

Sledili so troboji v hitrostnih vo-
žnjah na 100, 200 in 400 metrov ter 
obe memorialni vožnji. Tudi hitrostne 
vožnje so potekale brez zapletov. Sku-
pine, kjer je bilo manj kot pet tekmo-
valcev, je organizator združil z višjo 
skupino in izide ovrednotil na osnovi 
tabel mednarodnega paraolimpijske-
ga komiteja.

Letošnje spominsko tekmovanje 
prof. Bojana Hrovatina je kljub slabi vre-
menski napovedi, zavoljo katere je bila 
udeležba močno okrnjena, potekalo v 
zelo dobrih tekmovalnih pogojih. Na 
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stadionu v Brežicah se je zgodil manjši 
vremenski čudež: ko so se pravi špor-
tniki s srcem zbrali na tekmovališču, 
je posijalo sonce in zdržalo do konca 
tekmovanja, šele nato je vreme zopet 
pokazalo svoj deževni obraz. Organiza-
torje so nekoliko razočarali pomehku-
ženi športniki iz DP Koroške, DP Go-
renjske, DP severne Štajerske in DP 
severne Primorske, ki so se ustrašili 
nekaj pičlih kapelj dežja. Rahlo bi oka-
rali tudi vse športnike, ki so ostali doma 
in ne čutijo prave pripadnosti športu 
ter svoji organizaciji. 

Pred razglasitvijo rezultatov je spo-
minsko tekmovanje pionirja športa 
invalidov prof. Bojana Hrovatina go-
stom in športnikom orisal predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije Dane 
Kastelic in pripomnil, da smo skozi 
vsa memorialna tekmovanja pokazali 

prisotnost na športnem in v družbe-
no-političnem življenju ter odpravili 
marsikatero oviro. Ne le arhitekturnih, 
ampak tudi miselne, ki so pomemb-
nejše. Športnike je nagovorili tudi pod-
predsednik Zveze za šport invalidov 
Slovenije in predsednik DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja Jože Okoren 
ter omenil dobro sodelovanje z župa-
nom Brežic Ivanom Molanom, ki je 
izrazil zadovoljstvo, da smo naše naj-
večje atletsko tekmovanje pripravili v 
njihovi občini. Dodal je, da se trudijo 
s preprečevanjem in odstranjevanjem 
arhitekturnih ovir pridobiti Listino po 
meri invalidov. »Ostanite vztrajni in 
pogumni, saj s tem dajete dodatno 
moč sebi in tudi nam. Kljub invalidno-
sti dokazujete, da ste še kako aktivni in 
takih se v naši družbi veselimo,« je do-
dal ob koncu nagovora. Ker smo v Bre-

žicah tekmovali v atletiki, je bilo nekako 
samoumevno in pričakovano, da smo 
se srečali z velikim atletskim šampio-
nom Primožem Kozmosom. Našim 
atletom je čestital za dosežene rezul-
tate in dodal, da je biti športnik nekaj 
lepega. Povejmo, da je na tokratnem 
tekmovanju kot sodnica sodelovala 
mlada brežiška atletinja Lara Omerzu, 
ki je na letošnjih mladinskih olimpijskih 
igrah v Nanjingu v skoku v višino osvo-
jila sedmo mesto. Verjetno bomo o njej 
v prihodnje veliko slišali. 

Hrovatinov memorial predstavlja 
nekakšen zaključek atletskega tekmo-
vanja Zveze paraplegikov Slovenije, 
zato na njem razglasimo rezultate in 
podelimo pokale za ekipne uvrstitve 
v ligaškem tekmovanju. V letošnji se-
zoni so tekmovanja potekala v Celju, 
Novem mestu, Slovenj Gradcu in Mari-

Uvrstitve v ligaškem tekmovanju – kdo je zasedel drugo mesto? 
(foto: Marinko Popovič)

Kozmos in Plank – dva odlična atleta (foto: Blaž Uršič)
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boru. Ekipa DP jugozahodne Štajerske 
je že nekaj let nepremagljiva in je tudi 
v letošnji sezoni s 17.642,34 točkami 
premočno osvojila zmagovalni in pre-
hodni pokal v trajno last. Druga je bila 
ekipa DP Koroške (16.140.46), tretja DP 
ljubljanske pokrajine (15.316,56), četr-
ta DP Prekmurja in Prlekije (13.047,17), 
peta DP Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja (8.528,83), šesta DP Istre in Krasa 

(3.088,66) ter sedma DP severne Pri-
morske (1.424,23). Ob pogledu na re-
zultate naj povemo, da so atleti DP-KP 
nastopili na dveh tekmovanjih, atleti 
DP-NG pa le na enem.

Z nekoliko skromnejšo in mednaro-
dno udeležbo smo se na dostojen na-
čin spomnili naših pokojnih prijateljev, 
ki so nesebično pomagali pri začetkih 
in uveljavitvi športa para- in tetraplegi-
kov v Sloveniji in svetu. Za nemoteno 
tekmovanje in izračun rezultatov sta 
skrbela Marina in Janez Hudej. 

(fotografije: Blaž Uršič)
 

REZULTATI
 

Troboj meti ženske skupina F51:
Marta Janežič
Anica Radej
Zofka Povodnik 

Troboj meti ženske skupina F54:
Merjem Kurtić
Šuhra Zukanović
Lidija Ekselenski 

Troboj meti moški skupina F51:
Rok Bratovž
Luka Plavčak
Edo Cerkvenik 

Troboj meti moški skupina  
F52 in F53:

Henrik Plank
Refik Ibragić
Radoslav Matič 

Troboj meti moški skupina F54:
Janez Hudej
Dušan Slana
Marko Zupančič 

Troboj meti moški skupina  
F55 in F56:

Gregor Gračner
Dane Kastelic
Jože Tomažič 

Troboj vožnje moški skupina T52:
Marko Zupančič
Boris Župančič
Radoslav Matič 

Troboj vožnje moški skupina T53:
Janez Hudej
Andrej Gorza
Štefan Glavan 

Memorialna vožnja (100m) ženske:
Anica Radej
Merjema Kurtić
Marta Janežič 

Memorialna vožnja (100m) moški:
Gregor Gračner
Andrej Gorza
Marko Zupančič 

Hitrostna vožnja v spomin  
Henrika Ubeleisa (800m):

Janez Hudej
Andrej Gorza
Marko Zupančič

Športnike je nagovorili tudi podpredsednik ZŠIS in predsednik DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja Jože Okoren ter jim podelil pokale. (foto: Blaž Uršič)
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Jože Globokar | Liga, državno in svetovno prvenstvo

RIBIČI TEKMOVALI DOMA IN V TUJINI
Zaključek ligaškega tekmovanja v športnem ribolovu je potekal 12. junija v Hotemežu 
pri Radečah, le nekaj dni zatem tudi državno prvenstvo v organizaciji Zveze za šport 
invalidov-POK, v avgustu pa je Italija gostila svetovno prvenstvo.  

ČETRTI KROG IN ZAKLJUČEK LIGE
Društvo paraplegikov jugozaho-

dne Štajerske je 12. junija v Hotemežu 
pri Radečah pripravilo četrti krog liga-
škega tekmovanja v športnem ribolo-
vu, hkrati je bilo to zaključno tekmova-
nje v sezoni 2014. 

Prvi krog je v aprilu pripravilo DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, dru-
gega v maju DP Prekmurja in Prlekije, 
tretjega ravno tako v maju DP Koro-
ške. Ribiči paraplegiki in tetraplegiki so 
tekmovali po pravilniku o športnem 
ribolovu Zveze paraplegikov Sloveni-
je po štiri ure, za končne uvrstitve so 
v posamični konkurenci upoštevali 
izide treh in za ekipne štirih krogov.  
V četrtem krogu so v ekipni konkurenci 
zmagali ribiči DP Prekmurja in Prlekije, 
drugo mesto so osvojili ribiči DP ju-
gozahodne Štajerske, medtem ko so 
tretje mesto zasedli ribiči DP severne 
Štajerske. V zadnjem krogu je v posa-
mični konkurenci največ rib ujel Rudi 
Centrih – CE (8.960 g), drugi je bil Franc 
Borovnjak – MS (4.737 g), tretje mesto 

pa sta si delila Zoran Štruclin – CE in 
Franc Simonič – MB (1.538 g).

Po seštevku rezultatov vseh štirih 
krogov je zmagovalni pokal osvojila 
ekipa DP severne Štajerske, sledila ji je 
ekipa DP Prekmurja in Prlekije, tretja pa 
je bila ekipa DP jugozahodne Štajerske.

Z veliko prednostjo nalovljenih rib 
je prvak letošnje lige postal Rudi Cen-
trih – CE (3 točke 28493 g), naslov pod-
prvaka je osvojil Gašper Peček – NM (6 
točk 16596 g), tretje mesto pa je zase-
del Tine Gorenc – NM (6 točk 14756 g).

PETER KRALJ DRŽAVNI PRVAK
Zveza za šport invalidov Slovenije-

-paraolimpijski komite je v sodelovanju 
z Društvom invalidov Radeče 21. junija 
v Radečah organizirala državno prven-
stvo v športnem ribolovu s plovcem.

Med sedemdesetimi slovenskimi 
ribiči invalidi se je za naslov državnega 
prvaka pomerilo tudi 17 ribičev para-
plegikov in tetraplegikov iz sedmih po-
krajinskih društev Zveze paraplegikov 
Slovenije. Naslov državnega prvaka si 

je z nekoliko več ribiške sreče pribo-
ril Peter Kralj iz DP ljubljanske pokraji-
ne (2.479), drugo mesto je osvojil Rudi 
Centrih iz DP jugozahodne Štajerske 
(2.030), tretje pa Boštjan Javernik  iz 
DP Koroške (1092).

SVETOVNI PRVAKI MADŽARI
Ob reki Tiberi v Rimu je od 9. do 

10. avgusta potekalo svetovno prven-
stvo v ribolovu s plovcem. Slovenski 
ribiči so osvojili sedmo mesto, svetov-
ni prvaki so postali Madžari. V repre-
zentanci sta poleg Branka Zeliča in 
Tomaža Vaniča nastopila tudi naša 
ribiča Rudi Centrih iz DP jugozaho-
dne Štajerske in Franc Štefanič iz 
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
Ribiče so spremljali: Petar Dimitro-
vski, trenerja Benjamin in Jan Jur-
man ter vodja ekipe Jure Hochkraut. 
Naši ribiči so imeli smolo pri žrebu, ki 
jim je namenil slaba ribolovna mesta. 
Države udeleženke so se strinjale, da 
trase niso bile primerne za ribolov in 
svetovno prvenstvo.

Ob zaključku ligaškega tekmovanja (foto: arhiv ZPS)

Rudi Centrih na svetovnem prvenstvu v 
ribolovu ob Tiberi (foto: Jure Hochkraut)
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DRŽAVNO PRVENSTVO 
V Radovljici je 19. julija potekalo 

državno prvenstvo in mednarodno 
tekmovanje invalidov v plavanju. 

Tekmovanje je pripravila Zveza za 
šport invalidov-Paraolimpijski komite 
in PK Gorenjske banke Radovljica. Or-
ganizatorji državnega prvenstva so za-
dovoljni, da se je tekmovanja udeležilo 
veliko število mladih tekmovalk in tek-
movalcev, tudi plavalci iz Madžarske. S 
pozdravnim nagovorom je tekmova-
nje odprl dr. Boro Štrumbelj, selektor 
reprezentance invalidov v plavanju. 

Med številnimi tekmovalci so na-
stopili tudi plavalci pokrajinskih dru-
štev Zveze paraplegikov Slovenije. Aleš 
Sečnik S2 iz DP ljubljanske pokrajine je 
na 50 in 100 m prosto in 50 m prsno 
osvojil prva mesta, v panogi odprto je 
bil tretji. Prvo mesto si je priboril tudi 
drugi plavalec DP ljubljanske pokrajine 
Nino Batagelj S2 (50 m hrbtno).

Vinko Hren S5 iz DP jugozahodne 
Štajerske je na 50 in 100 m prsno osvo-
jili prvi mesti, v prostem slogu je bil 

Jože Globokar | Državno in evropsko prvenstvo v plavanju

NI ŠLO PO NAČRTIH
V Radovljici je julija potekalo državno prvenstvo, kjer pa naši plavalci v svojih skupinah 
niso imeli večje konkurence. Na evropskem prvenstvu v Eindhovnu sta slovenske barve 
branila Aleš Sečnik in Branko Đurić. 

tretji. Njegov društveni sotekmovalec 
Aleš Povše S5 je bil v istem slogu dru-
gi, drugi v slogu prosto in drugi na 50 
m prosto. Ob rob tem izidom povejmo, 
da naši plavalci v svojih skupinah niso 
imeli večje konkurence.

SEČNIK JE PRIPLAVAL NA OSMO MESTO
V Eindhovnu na Nizozemskem je 

od 4. do 10. avgusta potekalo evrop-
sko prvenstvo v plavanju. 

Nastopilo je 414 plavalk in plavalcev 
iz 37 držav. Slovenske barve sta pod 
vodstvom trenerja Mateja Globočni-
ka branila najboljši slovenski plavalec 
med invalidi Darko Đurić in član DP lju-
bljanske pokrajine Aleš Sečnik, ki se v 
svoji plavalni karieri lahko pohvali s sve-
tovnim rekordom. V Eindhovnu jima ni 
šlo najbolje. 

Aleš Sečnik (S2) iz Društva pa-
raplegikov ljubljanske pokrajine si je 

Vinko Hren iz DP jugozahodne Štajerske 
je na 50 in 100 m osvojil prvi mesti. (foto: 
arhiv ZPS)

na 100 metrov prosto priplaval osmo 
mesto, na 50 metrov prosto je zase-
del deveto mesto, v kvalifikacijah na 
50 metrov hrbtno je bil diskvalificiran, 
zadnji dan tekmovanja pa je na 50 me-
trov prsno osvojil deseto mesto. Aleš je 
letos s podporo sponzorja click2chic 
naporno treniral, toda na prvenstvu 
dosežkov s treningov ni uspel ponoviti. 
Z osvojenim osmim mestom je izpolnil 
pričakovanja in upravičil nastop na EP.

Đurić (S4) je bil na 50 in 200 metrov 
prosto četrti, na 100 metrov peti, na 50 
m delfin pa šesti. Do bronastih medalj 
v izredno izenačeni konkurenci mu je 
skupaj zmanjkalo vsega 90 stotink se-
kunde.

"Pri uspehu gre v glavnem za 
to, da vztrajamo tudi potem, ko so 
ostali obupali." William Feather

Na evropskem prvenstvu v Eindhovnu Sečnik dosežkov s treninga ni uspel ponoviti.  
(foto: arhiv ZŠIS)
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Tekmovanje je bilo za vse države 
izredno pomembno, saj je bil to 
prvi nastop strelcev, na katerem 

je bilo v novem olimpijskem ciklusu 
mogoče doseči kvote. Naše strelce na 
Suhl v pokrajini Thuringen, kjer so leta 
2007 na evropskem prvenstvu osvojili 
pet medalj, vežejo lepi spomini.

Tokratno svetovno prvenstvo v Su-
hlu je bilo doslej največje organizirano 
strelsko tekmovanje. Udeležilo se ga je 
265 strelcev iz 53 držav. Naša ekipa se 
je na prvenstvo odpravila z jasnim ci-
ljem: osvojiti vsaj eno medaljo in vsaj 
eno kvoto za nastop na paraolimpijskih 
igrah v Riu 2016. Zaradi nezavidljive fi-
nančne situacije in letošnje udeležbe 
na le enem pripravljalnem tekmovanju 
so bili cilji zelo visoko postavljeni, a na-
porni treningi in jasno načrtovano delo 
so se obrestovali.

Ekipno srebrno medaljo so strelci 
v sestavi: Veselka Pevec, Gorazd F. Tir-
šek in Damjan Pavlin osvojili z zračno 
puško v disciplini R4. Ekipa je z rezulta-
tom 1890,4 za 7,4 kroga izboljšala lastni 
svetovni rekord s svetovnega pokala 
na Poljskem leta 2013, vendar so bili 
Korejci za 4,3 kroga boljši in med de-
vetimi ekipami iz vsega sveta osvojili 
zlato medaljo.

Polona Škodič | Svetovno prvenstvo v streljanju

VELIK USPEH – TRI 
MEDALJE IN DVE KVOTI
V nemškem mestu Suhl je od 18. do 26. avgusta potekalo 
svetovno prvenstvo v streljanju za invalide. Slovenski strel-
ci: Franc Pinter, Gorazd F. Tiršek, Damjan Pavlin in strelka 
Veselka Pevec so pod vodstvom trenerke Polone Škodič in 
njenega pomočnika Aleša Kosmača osvojili tri medalje 
(zlato, srebrno in bronasto) ter dve kvoti za nastop na pri-
hodnjih paraolimpijskih igrah v Rio de Janeiru. 

V posamični razvrstitvi petinpetde-
setih tekmovalcev se je Gorazd F. Tiršek 
v isti disciplini z novim osebnim in dr-
žavnim rekordom (z drugim rezultatom 
kvalifikacij 633,8 kroga) uvrstil v finale 
osmih najboljših strelcev. Zasedel je 6. 
mesto. To je pomenilo tudi prvo kvo-
to za paraolimpijske igre za Slovenijo. 
Veselka Pevec je v kvalifikacijah s 629,9 
le za 0,1 kroga zaostala za osebnim re-
kordom in zasedla 9. mesto. Od finala 
jo je ločilo samo 0,3 kroga, toda kot 
prvouvrščena ženska je osvojila eno 
izmed treh ženskih kvot v tej disciplini. 
Sloveniji je zagotovila še drugo kvoto 
za nastop v Riu 2016. 

Oba tekmovalca sta 
blestela tudi v discipli-
ni padajoče tarče in se 
skozi kvalifikacije in sis-
tem izpadanja prebila 
v finale štirih najboljših. 
Pevčeva je zmagala, 
Tiršek pa je osvojil tre-
tje mesto. Tako smo v 
Nemčiji lahko slišali slo-
vensko himno. 

Pohvaliti je treba še 
druga dva tekmovalca: 
Franc Pinter je v svoji 
paradni disciplini – zrač-

ni puški stoje z rezultatom 613,9 kroga 
dosegel 10. mesto in za finalom zaostal 
za 2,2 kroga, medtem ko je Damjan Pa-
vlin v obeh disciplinah dosegel osebni 
rekord, v igri decimalk pa ni imel špor-
tne sreče in je v disciplini R5 – zračna 
puška leže zasedel 10. mesto ter samo 
za 0,3 kroga zaostal za finalom in para-
olimpijsko kvoto. 

Prvenstvo se je za Slovenijo konča-
lo uspešno, toda potrebno je samokri-
tično priznati, da se iz leta v leto večje 
pomanjkanje finančnih sredstev počasi 
pozna na konkurenčnosti. A že danes 
je znano, da bomo imeli na paraolim-
pijskih igrah leta 2016 najmanj dva 
strelca, dve kvoti je mogoče pridobiti 
še naslednje leto. Če bodo le okoliščine 
za treninge in tekmovanja ustrezne.

Slovenska strelska reprezentanca je na svetovnem prven-
stvu presegla cilj. (foto: arhiv ZŠIS)

Veselka Pevec je osvojila zlato medaljo, 
srebrno Poljak Kazimierz Bysiek, bronasto 
pa Gorazd F. Tiršek. (foto: arhiv ZŠIS)
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Jože Globokar | Ročni kolesarji v Beogradu

SLOVENSKI PARAKOLESARJI  
DO ODLIČIJ VSEH BARV
Slovenski parakolesarji so se 20. in 21. septembra v Beogradu pod vodstvom trenerja Ale-
kseja Dolinška udeležili tekme za evropski pokal (UCI C1). 

Tekmovanja v Beogradu se je le-
tos udeležilo nekoliko manj tek-
movalcev kot v preteklih letih 

(skupaj 60 udeležencev), a slovenska 
ekipa je bila s sedmimi kolesarji najve-
čja doslej. Prvi dan je bila na sporedu 
cestna dirka (58 km), drugi dan indivi-
dualni kronometer (12 km). 

V kategoriji C4 je David Kuster za-
sedel skupno 3. mesto, Miha Cerar pa 
4. mesto.

Med ročnimi kolesarji je v kategoriji 
H5 Primož Jeralič osvojil 1. mesto. V 
kategoriji H4 so vsa odličja prejeli Slo-
venci: Marko Sever je osvojil 1. me-
sto, Marko Doberšek 2. mesto, David 
Razboršek 3. mesto. V kategoriji H3 
je Žiga Breznik osvojil 2. mesto.

Slovenski kolesarji so z rezultati 
pridobili nove točke mednarodne ko-
lesarske zveze, ki so potrebne za uvr-
stitev naših predstavnikov na paraolim-
pijske igre v Riu 2016.

Slovenska ekipa je v Beogradu 
požela veliko čestitk in spoštovanja 
s strani drugih reprezentanc, saj so 
nastopili z največjim številom tek-
movalcev doslej. Pohvalili so tudi 
našo organiziranost in resen pristop. 
Za parakolesarje se obdobje velikih 
tekmovanj za to sezono zaključuje, 
v oktobru se bodo udeležili le še Lju-
bljanskega maratona.

Slovenska ekipa je v Beogradu požela veliko čestitk. (foto: arhiv ZŠIS)



78

[   ŠPORT   ]

Šport, ki ga igrajo v 27 državah 
sveta, se igra na standardnem 
košarkaškem igrišču z ekipo 4 

igralcev. Cilj igre je doseči gol s preč-
kanjem nasprotnikove golove črte z 
žogo v posesti, pri tem je žogo dovo-
ljeno nositi, podajati, kotaliti ... Gre za 
atraktiven šport, kjer je dovoljen skoraj 
kakršenkoli stik (zaletavanje, oviranje, 
rinjenje ...) med posebej za ragbi izdela-
nimi invalidskimi vozički. Ragbi zahteva 
kar številno ekipo in ga v Sloveniji ne 
igramo, kljub temu se nekaj slovenskih 
igralcev vozi na treninge v Gradec, kjer 
se pridružijo avstrijski ekipi.

Po adrenalin v Gradec
Že od svojih začetkov vozičkarske-

ga življenja, ko sem prvič videl film 
Murderball, sem se želel preizkusiti v 
ragbiju na vozičkih. Slišal sem za trenin-
ge v Gradcu, vendar mi je doslej splet 
okoliščin preprečil, da bi se ustavil na 
kliniki, kjer treningi potekajo. Doslej! Ta 
šport me je prevzel in veselim se na-

Nino Batagelj | Ragbi na vozičkih

ŠPORT TUDI ZA TETRAPLEGIKE
Zgodovina ragbija na vozičkih sega v leto 1977, ko so kanadski športniki invalidi želeli 
poiskati alternativo košarki na vozičkih, ki bi bila primerna tudi za ljudi z omejeno funk-
cijo rok – tetraplegike. 

črtovanih potovanj na treninge. Zgo-
dovina ragbija na vozičkih sega v leto 
1977, ko so kanadski športniki invalidi 
želeli poiskati alternativo košarki na vo-
zičkih in šport približati tudi ljudem z 
omejeno funkcijo rok – tetraplegikom. 
Združili so pravila košarke in hokeja na 
ledu in nastal je nov šport.

Cilj igre je doseči čim več golov, 
gol pa je dosežen, ko z žogo v posesti 
prečkamo golovo črto z najmanj dve-
mi kolesi. Igralni čas sestavljajo 4 četr-
tine po osem minut, v primeru neod-
ločenega izida ekipi čakajo triminutni 
podaljški. Ekipi s po štirimi igralci ragbi 
igrata na standardnem košarkarskem 
igrišču z žogo za odbojko. Ker je ragbi 
namenjen tetraplegikom in ljudem z 
omejitvami v rokah, pri igranju upora-
bljamo gumijaste rokavice, premazane 
s smolo ali lepilom, ki omogočajo lažje 
poganjanje vozička in oprijem žoge, ki 
se pravzaprav zalepi na dlan, tako je 
mogoč normalen met žoge kljub ne-
delujočimi mišicam v rokah in dlaneh.

Vozički pri ragbiju so podobni ko-
šarkarskim, le nižji so, bolj vpeti, imajo 
več zaščite in okrepljene odbijače, saj 
je ragbi kontakten šport, kjer naspro-
tnega igralca ustaviš s trkom. Pozna-
mo dve vrsti vozičkov – napadalne in 
obrambne. Napadalni imajo zaščito, da 
jih ni mogoče zapeti, ter so predvsem 
namenjeni razvijanju hitrosti in okre-
tnosti, medtem ko imajo obrambni na 
odbijaču posebne kljuke za zadrževa-
nje nasprotnikovih igralcev.

Fizični kontakt je dovoljen samo 
med vozički, medtem ko med igralci 
do fizičnega stika ne sme priti, drugače 
se to kaznuje z minutno izključitvijo.

Nino Batagelj na treningu ragbija v Gradcu (foto: Dejan Mijovič) Ekipi s po štirimi igralci ragbi igrata na standardnem košarkar-
skem igrišču z žogo za odbojko. (foto: Dejan Mijovič)

Ker je ragbi namenjen tetraplegikom in 
ljudem z omejitvami v rokah, pri igranju 
uporabljamo gumijaste rokavice, prema-
zane s smolo ali lepilom, ki omogočajo 
lažje poganjanje vozička in oprijem žoge. 
(foto: Dejan Mijovič)
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Slovenski košarkarji so se v prvem 
nastopu pomerili s favorizirano 
ekipo Izraela. V prvem polčasu so 

bili Izraelcem enakovreden nasprotnik, 
nato so v nadaljevanju popustili in iz-
gubili z izidom 34:61. 

Na drugi tekmi prvenstva je Slo-
venija premoč morala priznati našim 
severnim sosedom Avstrijcem, ki so z 
veliko boljšo prikazano igro zasluženo 
slavili z rezultatom 68:48.

Slovenska ekipa je klonila tudi v tre-
tje z ekipo organizatorjev prvenstva. S 
Čehi je bila naša ekipa izenačena samo 
v prvi in zadnji četrtini. Tekmo so izgu-
bili z izidom 46:57. 

Četrta tekma je zmago in z njo ob-
stanek v skupini B prinesla Sloveniji. 
Kljub slabi igri v tretji četrtini je Grčijo 
premagala s 56:40.

V zadnji tekmi je Slovenija zaigrala 
proti Hrvaški in izgubila s 40:62. Selek-
tor Gregor Vodenik je priložnost ponu-
dil vsem igralcem z manj minutaže. 

Jože Globokar | Evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih

SLOVENIJA OSTAJA V SKUPINI B
V Brnu na Češkem je od 9. do 17. junija potekalo evropsko prvenstvo v košarki na vozič-
kih v skupini B. Slovenija ni dosegla zastavljenih ciljev, toda z zmago na tekmi z Grčijo si 
je zagotovila obstanek v skupini B. Prvo mesto je osvojila Češka, ki se je z drugouvrščeno 
ekipo Izraela uvrstila v skupino A. Iz skupine B je izpadla Grčija. 

Prvo mesto je osvojila Češka, drugo 
Izrael, tretje Litva, četrto Rusija, peto 
Avstrija, šesto Latvija, sedmo Hrvaška, 
osmo Slovenija in deveto Grčija, ki je 
izpadla iz skupine B. Ukrajina je zaradi 
političnih razmer v državi nastop na pr-
venstvu odpovedala.

Slovenske barve so pod vodstvom 

Evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih v Brnu (foto: arhiv ZŠIS)

selektorja Gregorja Vodenika in po-
močnika Žige Kobaševiča zastopali: 
Tone Zakrajšek, Milan Slapničar, 
Gregor Gračner, Janez Učakar, Enis 
Musić, Simon Gračnar, Slobodan 
Banjac, Jovita Jeglič, Robi Radič in 
Danilo Kamenik. Na prvenstvu je sodil 
tudi slovenski sodnik Mitja Dečman. 

Slovenija je nastopila na svetovnem namiznoteniškem prvenstvu med 8. in 19. septembrom v Pekingu. Slovenske 
barve je branila Andreja Dolinar v spremstvu selektorja Damijana Lazarja.

Cilj slovenske reprezentantke po uvrstitvi med osem najboljših na svetovnem prvenstvu v posamični konkurenci 
ni bil dosežen. V prvem krogu predtekmovanja jo je z 0:3 premagala srbska igralka Borislava Perić-Ranković. V drugem 
nastopu je po ogorčenem boju v petih setih s 3:2 ugnala Tajvanko Ya-Chu Lee in si v skupini zagotovila drugo mesto. 
Za preboj v četrtfinale bi bila potrebna še ena zmaga. Napredovanje ji je preprečila Brazilka Joyce Oliveira, ki je Andrejo 
premagala z izidom 1:3.

Jože Globokar | Namizni tenisDOLINARJEVI NI USPEL PREBOJ MED OSEM NAJBOLJŠIH
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Pred posvetom je o pomenu 
mednarodnega športnega so-
delovanja spregovoril predse-

dnik Zveze Dane Kastelic in omenil 
vlogo Zveze paraplegikov Slovenije 
pri tem košarkarskem tekmovanju. Pri-
pomnil je: »Prepričan sem, da bo liga 
kljub krizi in okrnjenosti izpeljana tako, 
kot ste jo načrtovali. Zveza je namreč 
vložila kar precej truda, da bo liga pod 
generalnim pokroviteljem Nove lju-
bljanske banke potekala kot v preteklih 
sezonah: v duhu dobrega sodelovanja, 
prijetnih odnosov in športnih uspe-
hov. Zveza paraplegikov Slovenije bo 
tekmovanje v regionalni ligi podpirala, 
prav gotovo pa bo k temu pristopila 
tudi Zveza za šport invalidov Slovenije 
– POK, kot krovna športna organizacija 
v Sloveniji.«

Po poročanju delegatov, vodje lige 
in vodij ekip so bili udeleženci eno-
tnega mnenja, da je bila izvedba lige 
v sezoni 2013/ 2014 najboljša doslej. 
Seveda je bilo nekaj manjših napak 
(tudi pri sojenju), ki pa niso vpliva-
le na potek uspešne sezone. Razve-
seljuje dejstvo, da je tekmovanje V 
NLB WHEEL LIGI vse bolj odmevno, 
k čemur veliko prispevajo TV pre-
nosi in poročanje v drugih medijih. 
Finančno poročilo za preteklo sezono 
je ugodno, saj je bil zaradi varčevanja 
na vseh področjih predvideni pro-
račun presežen le za 90 €. Generalni 
sponzor NLB WHEEL LIGE naslednjih 

Jože Globokar | Vodstvo regionalne lige usklajevalo potek tekmovanja

V MEDNARODNI NLB WHEEL LIGI PET EKIP
Zveza paraplegikov Slovenije bo tudi v sezoni 2014/2015 skrbela za izvedbo tekmovanj  
v  mednarodni oz. regionalni ligi v košarki na vozičkih. Vodja športa pri Zvezi Gregor  
Gračner je 4. septembra sklical delovni sestanek, na katerem so se predstavniki ekip,  
tehnični delegat lige Milan Lukan in njegov pomočnik Mitja Dečman dogovorili  
o poteku celotnega tekmovanja.
 

petih let ostaja Nova ljubljanska 
banka. Pomemben medijski pokrovi-
telj Košarka.si ostaja z nami še naprej.

V nadaljevanju so razdelili različne 
obveznosti ekipam in vodstvu lige. 
Najtežje je bilo uskladiti urnike tekmo-
vanj zaradi številnih športnih aktivnosti 
v posameznih državah. Še zlasti, ker je 
italijanska ekipa Castelvecchio iz Gra-
diške zaradi večjega števila tekem v 
domači ligi in manjšega priliva denarja 
sodelovanje v tokratni sezoni odpove-
dala in tako porušila dosedanji dobro 
vpeljani sistem tekmovanja v dveh sku-
pinah. Za izvedbo tekmovanja to vse-
kakor ni dobro, ker bo zaradi večjega 
števila tekem liga dražja (ekipe bodo 

igrale medsebojne tekme) in bo zaradi 
izpadle kotizacije finančni priliv manjši. 
Tekmovanje bo potekalo po dvokro-
žnem turnirskem Bergerjevem sistemu 
in pravilih IWBF, peterka na igrišču bo 
lahko imela 14,5 igralnih točk, ligo pa 
bo ob tehničnem delegatu Milanu 
Lukanu, njegovem pomočniku Mitji 
Dečmanu in delegatu sodnikov Žar-
ku Tomšiču vodil Gregor Gračner 
– vodja športa pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije.

V sezoni 2014/2015 bodo nastopile: 
KK Zagreb – Hrvaška, KIK Sana – BiH, KKI 
Vrbas – BiH, RSV – Kärnten /Carinthian 
Broncos – Avstrija in Slovenija.
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KOLEDAR TEKMOVANJ ZA SEZONO 2014/15                                                                              
DATUM PANOGA KRAJ ORGANIZATOR PRIREDITEV

04.11. 2014 kegljanje RADENCI DP Murska Sobota Magdičev memorial in 1. kolo lige /120 lučajev
16.01. 2015 kegljanje ŠKOFJA LOKA DP Kranj Maddruštveni turnir in 2. kolo lige /120 lučajev
27.02.2015 kegljanje RAVNE NA KOROŠKEM DP Slovenj Gradec Grnjakov memorial in 3. kolo lige /120 lučajev
13.03. 2015 kegljanje CELJE DP Celje Zdovčev memorial in 4. kolo lige /120 lučajev
03.04. 2015 kegljanje GORICA DP Nova Gorica Meddruštveni turnir in 5. kolo lige /120 lučajev

18.04.2015 kegljanje DOMŽALE DP Ljubljana Turnir za pokal občine Domžale in 6. kolo lige 
(zaključek lige) /120 lučajev

maj  2015 kegljanje CELJE ZŠIS - POK Državno prvenstvo /120 lučajev
16.04. 2015 dan športa PACUG ZPS Paraplegiki in šport
13.11. 2014 streljanje ANKARAN DP Koper 1. kolo lige
27.11. 2014 streljanje KRANJ DP Kranj 2. kolo lige
05.02. 2015 streljanje GORICA DP Gorica 3. kolo lige
24.03. 2015 streljanje MURSKA SOBOTA DP Murska Sobota 4. kolo lige (zaključek lige)
april  2015 streljanje SPOROČENO KASNEJE ZŠIS - POK Državno prvenstvo
23.04. 2015 šp. ribolov BRESTANICA DP Novo mesto 1. kolo lige
07.05.2015 šp. ribolov RADEČE DP Celje 2. kolo lige
21.05. 2015 šp. ribolov BRDINJE DP Slovenj Gradec 3. kolo lige
04.06. 2015 šp. ribolov GRADIŠČE DP Murska Sobota Memorial Ivana Peršaka in 4. kolo lige
junij   2015 šp. ribolov SLOVENIJA ZŠIS-POK Državno prvenstvo
26.10. 2014 košarka RIBNICA DP Ljubljana 1. kolo lige Soča oprema
23.11. 2014 košarka SLOVENSKE KONJICE DP Celje 2. kolo lige Soča oprema
14.12. 2014 košarka ŽIROVNICA DP Kranj 3. kolo lige Soča oprema
18.01. 2015 košarka NOVO MESTO DP Novo mesto 4. kolo lige Soča oprema

01.03.2015 košarka MARIBOR DP Maribor 5. kolo lige Soča oprema

04.04. 2015 košarka ŽIROVNICA DP Kranj 5. mednarodni  turnir
29.03.2015 košarka SLOVENIJA ZŠIS-POK PLAY OFF
18.04.2015 košarka NOVA GORICA ZPS POKAL ZVEZE
09.11.2014 košarka BANJA LUKA KKI Vrbas 1. kolo regionalne lige NLB Wheel
07.12.2014 košarka ZAGREB KKI Zagreb 2. kolo regionalne lige NLB Wheel
01.02.2015 košarka CELOVEC RSV Karnten 3. kolo regionalne lige NLB Wheel
15.03.2015 košarka SANSKI MOST KIK Sana 4. kolo regionalne lige NLB Wheel
12.04.2015 košarka LJUBLJANA ZŠIS-POK 5. kolo regionalne lige NLB Wheel (finale)
08.-10.05.2015 košarka LJUBLJANA DP Ljubljana Pogačnikov memorial
19.-21.06.2015 košarka MARIBOR DP Maribor Parabasket
17.10.2014 šah KOPER DP Koper 1. kolo lige
november 2014 šah SLOVENIJA ZŠIS-POK DP hitropotezni - ekipno
05.12.2014 šah PONIKVE DP Ljubljana Novoletni mednarodni turnir in 2. kolo lige
20.02.2015 šah MARIBOR DP Maribor 3. kolo lige
marec 2015 šah SLOVENIJA ŽSIS-POK DP hitropotezni posam.
07.05.2015 šah NOVO MESTO DP Novo mesto 19. memorial Jožeta Radeja (4. kolo lige)
22.05.2015 atletika MARIBOR DP Maribor 1. kolo lige
05.06.2015 atletika NOVO MESTO DP Novo mesto 2. kolo lige
19.06.2015 atletika SLOVENJ GRADEC DP Koroške 3. kolo lige
03.07.2015 atletika KOPER DP Koper in DP Gorica 4. kolo lige
12.09.2015 atletika KRANJ ZPS 46. memorial prof. Bojana Hrovatina
27.04.2015 kolesarstvo KRKA KK Adria Mobil Maraton po dolini Krke
16.05.2015 kolesarstvo RADENCI ŠD Radenci 35. maraton treh src
08.06.2015 kolesarstvo LJUBLJANA KD Življenje (KK Rog Maraton Franja BTC City
21.-23.08.2015 kolesarstvo MORAVCI Udobno po svetu Handbike vikend
24.10.2015 kolesarstvo LJUBLJANA MOL 18. ljubljanski maraton
18.10.2014 spretnostna vožnja MURSKA SOBOTA DP Murska Sobota Avto rally (spretnostna vožnja)
27.-29.01.2014 smučanje ROGLA ZPS 7. smučarski kamp
februar 2015 smučanje SLOVENIJA ZŠIS-POK Državno prvenstvo
februar 2015 biljard KOPER ZPS Meddruštveni turnir
marec 2015 curling ZALOG ZŠIS-POK Državno prvenstvo
junij 2015 namizni tenis SLOVENIJA ZŠIS-POK Državno prvenstvo
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OBLIKOVANJE GLINE NA VELIKEM 
OBRHU 

Na izviru Veliki Obrh smo v orga-
nizaciji Zavoda ARS VIVA in s pomočjo 
Občine Loška dolina v treh dneh med 
13. in 15. junijem pod budnim očesom 
mentorja in mentorice Bošjana in Ta-
tjane Dobovšek izdelovali predmete 
iz gline. Delavnice v tehniki ročnega 
oblikovanja in oblikovanja gline na vre-
tenu se je udeležilo 7 otrok in 12 odra-
slih. Omeniti velja, da smo glino odkrili 
v neposredni bližini Žage in iz nje izde-
lali dva izdelka. 

Ljudje so že v kameni dobi upora-
bljali glino za tesnenje iz šibja spletenih 
posod. Po naključju so odkrili, da se z 
žganjem glina strjuje in tako pridobi na 
trdoti. Zato se je keramična obrt s po-
udarkom na estetskem in uporabnem 
videzu hitro razvijala. Glina je edin-
stvena, okolju prijazna naravna snov, 
ki jo odlikujeta dolga življenjska doba 
ter tradicija. Pomaga pri ustvarjanju 
zdravih in udobnih bivalnih pogojev, 
ker živi in diha. Mentor nam je ob teh 
dejstvih razložil, kje in kakšno glino v 
Sloveniji pridobivamo ter za kakšne 
namene jo je mogoče uporabiti. Ker 
brez truda ne gre, smo se tudi sami 
preizkusili na vretenu, ki na prvi pogled 
ob opazovanju mentorjev deluje zelo 
preprosto. Ob nebogljenih poskusih 
učencev pa zgnetena kepa gline hitro 
postane zvrnjen valj ali posoda brez 
oblike. Na svoji koži sta to prvič izkusila 
slikarja z usti Benjamin Žnidaršič in 
Željko Vertelj, na vretenu pa se je iz-
obraževala tudi Draga Lapornik. Brez 
števila poskusov je potrebnih, da poso-

Benjamin Žnidaršič, Jože Globokar | Delavnice, razstave, recitali

LIKOVNIKI NISO POČIVALI
Nič kaj počitniško poletje likovnih ustvarjalcev

de dobijo pravo podobo in skodelice 
ročko. Najtežje je bilo izdelati potičnico, 
ki so se je lotili le redki.

Pod vodstvom mentorjev smo 
27. in 28. junija nadaljevali delavnico 
za izdelavo glinenih izdelkov. Zračno 
sušene izdelke smo žgali v električni 
peči, analizirali tehnološke postopke in 
spreminjanje gline med žganjem ter se 
hkrati lotili tehnike poslikave na posu-
šeno glino. Delavnico smo nadaljevali 
s poslikavanjem in glaziranjem žgane 
gline. Med postopkom glaziranja smo 
izdelke ponovno zložili v peč in pono-
vili žganje, da so izdelki dobili končno 
podobo.

SLOVENSKO SREČANJE SLIKARJEV IN 
FOTOGRAFOV NA SEVNIŠKEM GRADU

Zveza likovnih društev Slovenije je 
6. julija pripravila 4. tabor slikarjev in 
fotografov. Rekonstruiran renesančno-

-baročni park s pohodnimi potmi, ka-
mnitimi plastikami, označenimi ener-
gijskimi točkami in mogočnimi drevesi 
je v ekstremno vročem vremenu nudil 
zatočišče številnim slikarjem in fotogra-
fom. Glavnino dogajanja je gostil sev-
niški grad, ki stoji na razglednem griču 
nad starim mestnim jedrom Sevnice. 
Na mestu sedanjega je v preteklosti 
stal grad, ki je bil verjetno iz prve polo-
vice 12. stoletja. Prvič je pisno omenjen 
leta 1309 kot »castellum Liechtenwal-
de«. V 16. stoletju je bila na grajskem 
pobočju zgrajena Lutrovska klet, ki naj 
bi jo občasno obiskoval Jurij Dalmatin 
(ok. 1547–1589), avtor prvega integral-
nega prevoda svetega pisma v slo-
venščino. V njenih akustičnih prostorih 
danes potekajo glasbeni koncerti in 
ostale prireditve.

Po otvoritvenem govoru predse-
dnika Braneta Železnika so si prija-

Dragica Lapornik pri delu z glino (foto: arhiv Zavod Ars Viva)
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vljeni udeleženci ogledali notranjost 
gradu in se seznanili z zgodovinskim 
dogajanjem. Zatem je vsak v svojem 
kotičku ali v skupinah ustvarjal svoj li-
kovni izdelek. Srečanja sta se udeležila 
tudi Benjamin Žnidaršič in Irena Tr-
ček iz Zavoda ARS VIVA.

28. SAMOSTOJNA RAZSTAVA 
BENJAMINA ŽNIDARŠIČA

V Vodnikovem hramu v Ljubljani 
je Benjamin Žnidaršič 9. julija odprl 
svojo 28. samostojno razstavo. V svoji 
likovni predstavitvi je na ogled posta-
vil nekaj del starejšega opusa motivov 
Cerkniškega jezera in novejših motivov 
šopkov. 

Človeštvo ni izgubilo ne vida ne 
sposobnosti za občudovanje. Kar je 
zahodni človek izgubil, je smisel za 
pravšnji ritem, ki je z gledanjem nelo-
čljivo povezan, ter za mirovanje, ki sodi 

k osredotočeni pozornosti. Prav k temu 
bi rad prispeval svoj delež Benjamin 
Žnidaršič v Vodnikovem hramu v Lju-
bljani; umiriti svet človeka (in sebe) ter 
ga pripraviti do tega, da bo v reki agre-
sivnih besednih in vizualnih sporočil 
poiskal tiste estetske podobe, ki mu 
bodo s svojo večplastnostjo in globino 
razkrile več od zgolj pojavnega. Če-
prav likovni jezik sestavljajo črte, barve 
in ostale prvine, katerih se lotevamo 
razumsko, je likovno izražanje pogo-
sto oplemeniteno s čustvenimi in/ali 
duhovnimi sestavinami in ga ob dobri 
jedači in pijači doživimo še globje.

Razstava je za nedoločen čas odpr-
ta v času obratovanja lokala.

EX−TEMPORE TRŽIČ 2014
Kulturno društvo tržiških likovnikov 

je 8. avgusta v Galeriji Ferda Majer-
ja v paviljonu NOB v Tržiču odprlo raz-

stavo EX-TEMPORE TRŽIČ 2014. Med 
številnimi slikarji so v galeriji razstavlje-
na tudi dela slikark in slikarjev likovne 
sekcije Zveze paraplegikov Slovenije: 
Dragice Sušanj, Zorice Razboršek, Anke 
Vesel, Angele Medved, Metoda Za-
kotnika, Benjamina Žnidaršiča, Željka 
Vertlja, Borisa Štera, Mirana Jernejška, 
Radovana Grosa, Ljudmile Turk, Ane 
Šter, Boštjana Močnika, Barbare, Lučke 
in mentorja naših likovnikov Rassa Ca-
useviga.

Razstavo sta odprla predsednica 
KD tržiških likovnikov Francka Glo-
bočnik in župan občine Tržič mag. 
Borut Sajovic.

Podelila sta priznanja in nagradi za 
najboljši sliki. Po izboru žirije sta ju pre-
jela Dragica Sušanj in Vinko Bogataj. 
Kulturni program so popestrili: kitarski 
ansambel SVARUN  (solista Marjan 
in Rado Pančur) ter člani Mladinskega 
gledališča Tržič z recitalom poezije. Do-
godek so podprli: Občina Tržič, Krajev-
na skupnost Tržič-mesto in Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti.

MEDNARODNA RAZSTAVA PETIH 
SLIKARJEV Z USTI

V privatni galeriji Ljuba Radovca Ars 
Gallery v Kopru na Čevljarski 24 se je 8. 
avgusta predstavilo pet slikarjev z usti, 
članov Mednarodnega združenja sli-
karjev, ki slikajo z usti ali nogami VDM-
FK: Vojko Gašperut, Izak Adir, Mario 
Barbujani, Silvo Mehle in Benjamin 
Žnidaršič. Predstavil jih je umetnostni 
zgodovinar Dejan Mehmedovič, ki je 
o avtorjih spregovoril na odprt način, 
brez patetično obarvanih predsodkov 
zaradi načina slikanja z usti. Predstavil 
jih je kot slikarje, ki s svojimi likovnimi 
deli vsak po svoje zaznamujejo med-
narodni prostor. Eksperimentiranje, 
odkrivanje in združevanje različnih 
likovnih govoric je rdeča nit Adirjeve-
ga slikarstva. Barbujani platna poseli z 
živimi barvami in vanje naseli vzdušje 
optimizma. Mehle je doma v hiperreali-

Slikarji so si pred slikanjem ogledali tudi znamenitosti sevniškega gradu. (foto: arhiv Zavod Ars Viva)

Nagrajena slika Dragice Sušanj 
(foto: arhiv ZPS)

Razstavni ambient, kjer se združita umetnost 
in hrana (foto: arhiv Zavod Ars Viva)
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stičnemu slogu in se predstavlja s tiho-
žitji in figuro. Njegova poteza je mehka 
in lahkotna. Na platnih Benjamina Žni-
daršiča ni realizma; njegova v barvah 
kopajoča se tihožitja v svoji ekspresiv-
nosti vstopajo v polje abstraktnega. Z 
novejših platen Vojko Gašperut nago-
varja občinstvo s solinami. Likovna go-
vorica je na novejših upodobitvah vse 
bolj izčiščena. 

Slikarstvo Adirja, Barbujanija, Ga-
šperuta, Žnidaršiča in Mehleta ni le 
svojevrstna osebna izkaznica optimiz-
ma in vere v življenje ter zmagoslavja 
volje in vztrajnosti. Likovno ustvarjanje 
vsakega med njimi je tudi prepričljivo, 
vznemirljivo in kakovostno umetniško 
raziskovanje.

EX−TEMPORE POSTOJNA
Kulturno društvo Vse-Eno je 30. 

avgusta organiziralo 3. EX – tempore 
Postojna. Likovniki so nastopili v dveh 
kategorijah in sicer odrasli in otroci. Li-
kovna dela je ocenjevala umetnostna 
zgodovinarka Petra Vencelj. V kultur-
nem programu ob razglasitvi rezultatov 
pred Kulturnim domom Postojna, sta 
nastopila glasbenika Mojca Zelenko in 
Elvis Renesansa, ter pevka Jadranka 
Jakomin. Župan Občine Postojna se je 
zahvalil organizatorjem za organizacijo 
in lep program ter udeležence pozval, 
da se drugo leto vrnejo. Frenk Tomi-
nec se je zahvalil Občini Postojna in 
sponzorjem za pomoč pri sestavi mo-
zaika letošnjega tradicionalnega ama-

terskega Ex tempore Postojna 2014. 
Letošnji nagrajenci v sekciji odrasli so:
1. mesto: Jurij Kravcov 
2. mesto: Janez Ovsec 
3. mesto: Benjamin Žnidaršič 
in 4. mesto: Tadeja Hodaya Jakop 
v kategoriji otroci:

1. mesto so po sklepu ocenjevalne 
komisije zasedli vsi trije sodelujoči na-
dobudneži: Nejka Štebih, Luka Sajko in 
Teodor Tomažič.

Za zvestobo je bila, kot vsakoletna 
zvesta ustvarjalka, nagrajena Ljiljana 
Lisjak.

MEDNARODNI SLIKARSKI EX−TEMPORE 
PIRAN 2014 

Od 30. do 6. septembra je pote-
kal 49. mednarodni slikarski ex-tem-
pore. Slavnostna podelitev nagrad 
in otvoritev razstave izbranih slik v 
Mestni galeriji ter keramike v Galeriji 
Herman Pečarič je potekala 6. sep-
tembra pod pokroviteljstvom župa-
na Občine Piran Petra Bossmana. 
Člani mednarodne strokovne žirije 49. 
slikarskega ex-tempora so bili: Lorena 
Matic (Italija), Eugen Borkovsky (Hrva-
ška) in Nives Marvin (Slovenija), ter tajni-
ca Majda Božeglav Japelj. Med 215 od-
danimi deli so jih za razstavo izbrali 90. 
Tudi letos so podelili številne nagrade, 
med njimi najprestižnejšo, Grand Prix, 

Mednarodna razstava petih slikarjev v Kopru (foto: arhiv Zavod Ars Viva)

Dobitnik velike odkupne nagrade Benjamin Žnidaršič je prejel 
plaketo za delo Morje (tri jadrnice). (foto: arhiv Zavod Ars Viva)

Benjamin Žnidaršič in tretje nagrajeno likovno delo Ostrnice
(foto: arhiv Zavod Ars Viva)
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ki jo je prejel Nikola Tomasi iz Gorice. 
Sodelovali so tudi trije člani Zveze para-
plegikov Slovenije: Benjamin Žnidar-
šič je dobitnik velike odkupne nagrade. 
Na razstavo so bila uvrščena tudi dela 
Vojka Gašperuta, na ex temporu pa 
je sodeloval tudi Boris Šter.

KAPLJICA ZA ŽIVLJENJE
Centralna čistilna naprava Domža-

le-Kamnik je 6. septembra pripravila 
Dan odprtih vrat. Dogodek, ki so ga 
poimenovali »Kapljica za življenje,« 
je obsegal predstavitev delovanja 
obstoječe čistilne naprave in načr-
te za prihodnost, ki vključujejo v prvi 
vrsti nadgradnjo CČN za čiščenje du-
šikovih in fosfatnih snovi. Odmevno 
prireditev so pospremile razstave na 
temo vode.  Med drugimi so sodelo-
vali tudi slikarji Likovne sekcije pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije - Zori-
ca Razboršek, Dragica Sušanj, Dra-
gica Čadež, Anka Vesel, Ljudmila 
Turk, Benjamin Žnidaršič, Klavdij 
Leban,  Željko Vertelj, Boris Šter in 
Metod Zakotnik. Sekcijo je predstavil 
povezovalec kulturnega programa Bo-
štjan Romih, naši slikarji pa so direkto-
rici CČN dr. Marjeti Stražar podarili sli-
ko reke, ki simbolizira moto prireditve. 
Prireditev so popestrili: tolkalna skupi-
na Cascara, citrar Tomaž Plahutnik 
in sopranistka  Meta Matzele, kita-
rist Peter Vode, harmonikar Andraž 
Vode in Godba na pihala Domžale.

ETNO-ART FESTIVAL PLAVAJOČI GRAD
V čarobnem okolju gradu Sne-

žnik, vasi Kozarišče in našem centru 
v Podcerkvi, se je v tednu med 1. in 
7. septembrom odvijal etno-art festi-
val, kjer so prijeten ambient popestrili 
številni domači in tuji ustvarjalci. 80 
sodelujočih se je skozi ves dan pred-
stavljalo po vaških dvoriščih, kjer so 
obiskovalci lahko uživali ob gledali-
ških predstavah, performansih, glas-
benih koncertih ter se učili raznih 

spretnosti na zanimivih delavnicah. 
Posebno doživetje so nam na dvori-
šču zavoda Ars Viva pričarale švedske 
glasbenice kvarteta Tetra: Anna, Maria, 
Ingrid in Sanna. Po koncertu so muzi-
cirali tudi ostali udeleženci art festivala 
Plavajoči grad in se nikakor niso mogli 
raziti. Delček utripa si lahko ogledate 
na videu.

Zavod ARS VIVA je pri organizaciji 
pomagal z brezplačno nastanitvijo na-
stopajočih.

LIKOVNA DELAVNICA IN RECITAL  
V AJDOVŠČINI

Društvo animatorjev Norma7 je 11. 
septembra v avli Dvorane prve sloven-
ske vlade v Ajdovščini pripravilo 11. Ko-
lonijo ustvarjalnih dejavnosti Ajdovšči-
na – 2014. 

Na kulturnem dogodku so se v do-
poldanskem času z likovno delavnico 
predstavili slikarji, v popoldanskem pa 
recitatorji s predstavitvijo poezije in 
proze našega vsestranskega kulturne-
ga umetnika Benjamina Žnidaršiča.

Slabo vreme je slikarje pregnalo iz 
idiličnega mestnega jedra v avlo dvo-
rane, kjer je mentorsko vlogo prevzel 
profesor, slikar in pedagog Srečko 
Kosi. Ob zaključku delavnice je ustvar-
jena dela ocenil in pripomnil, da vsa 

dela zahtevajo veliko volje in truda, 
predvsem tista, ki jih slikarke in slikarji 
ustvarjajo s čopičem v ustih.

Domačim slikarjem so se pridružili 
slikarji Likovne sekcije pri Zvezi para-
plegikov Slovenije: Klavdij Leban, 
Benjamin Žnidaršič, Željko Vrtelj, 
Ljudmila Turk in Metod Zakotnik. 
V avli so pripravili slikarsko razstavo, 
zatem bodo ustvarjena dela razstavlje-
na v galeriji Mercatorja v Kromberku. 
V času kulturnega dogajanja je zgodo-
vinarka Nadja Kodrič predstavila zgo-
dovinske znamenitosti Vipavske doline 
ter še posebej mesta Ajdovščina.

Recital Benjamina Žnidaršiča »Go-
vorica življenja« so predstavili recita-
torji: Marjana Lavrin (članica DP lju-
bljanske pokrajine), Metod Zakotnik 
(vodja kulturnih dejavnosti pri ZPS) ter 
domača recitatorja Klara Štrancar in 
Matjaž Vidmar.

V glasbeni točki je ljubitelje kultur-
nih umetnosti z avtorskimi deli navdu-
šila slikarka in kitaristka Ljudmila Turk, 
celotnemu kulturnemu dogodku pa 
je poseben pečat dodal čelist Peter 
Kaiser (večkratni dobitnik različnih na-
grad). Organizacijske niti tradicionalne 
in odmevne kulturne prireditve v Ajdo-
vščini so bile tudi tokrat v rokah predse-
dnice društva Vlaste Rebek – Dolenc.

 Recital poezije in proze Benjamina Žnidaršiča (foto: arhiv DPLJ)
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Osnovni namen projekta Film 
za vse je bil različnim inva-
lidom ponuditi specifična 

znanja, s katerimi bi povečali njihove 
možnosti za zaposlitev na kulturnem 
področju, ter jim omogočili kakovo-
stno ustvarjanje na področju filma in 
videa. Projekt, ki je potekal pod admi-
nistrativnim vodstvom Rotary kluba 
Nova Gorica, je stekel sredi leta 2013 in 
sta ga delno finančno podprla Evrop-
ska unija iz Evropskega socialnega skla-
da in slovensko kulturno ministrstvo. 

Poleg podpornih aktivnosti je pro-
jekt ponudil predvsem različne delav-
nice, na katerih so izkušeni filmski de-
lavci svoje znanje prenašali tečajnikom. 
Usposabljanja so bila razdeljena po-
dobno, kot poteka delo pri nastajanju 
filma – od pisanja scenarija, režije, dela 
s kamero, lučmi in mikrofoni, filmsko 
igro vse do montaže in upravljanja z 
avtorskimi pravicami končnega izdelka. 
Usposabljanj – vseh skupaj se je nabralo 

Aleksander Grum | Film za vse

TIŠINA, SNEMAMO!
Z avgustom smo zaključili projekt Film za vse, namenjen usposabljanju ranljivih skupin 
za večjo zaposljivost ter za bolj aktivno udeležbo v kulturnih dejavnostih. Filmska zna-
nja je v preteklih mesecih skupaj z udeleženci drugih invalidskih organizacij pridobiva-
lo kar nekaj članov društev paraplegikov.

za okrog tristo šolskih ur – se je udele-
žilo preko trideset invalidov. Sodelovali 
so člani različnih invalidskih organizacij, 
saj pri vključevanju v aktivnosti ni bilo 
omejitev glede vrste ali stopnje invali-
dnosti. Takšno “pestrost” tečajnikov je 

seveda pospremila prenekate-
ra dodatna zahteva, predvsem 
glede arhitekturne in komuni-
kacijske dostopnosti, zato tako 
doseženi rezultati prinašajo še 
dodatno zadovoljstvo.

Delavnice, ki so delno po-
tekale v Novi Gorici in delno v 
Ljubljani, so bile dovolj obse-
žne, da so omogočale prido-
bivanje širokega spektra znanj. 
Udeleženci so svoje novo zna-
nje sproti preizkušali v praksi. 

Zaključne delavnice so bile v zname-
nju čisto pravega filmskega snemanja: 
s kamerami in ostalo opremo so se 
tečajniki podali v Novo Gorico, Štanjel 
in na Vrhniko pri Ložu. Nastalo je nekaj 
reportaž in krajših igranih filmskih pri-
zorov različnih žanrov. 

V zaključnih tednih projekta so na 
nekaterih prireditvah tečajniki obisko-
valcem predstavili plodove svojega 
dela. Gledalci na projekcijah so bili 
enotni, da so filmski izdelki dobri in bi si 
z veseljem ogledali še kakšnega. Novo-
pečeni filmski ustvarjalci so obljubili, da 
bodo tudi po zaključku projekta poskr-
beli za zanimive filmske izdelke!

Kratki filmi, nastali v sklopu projek-
ta, so objavljeni na spletni strani www.
filmzavse.si. 

Filmska projekcija “za vse” v novogoriški knjižnici  (foto: Robert Bremec)

Smo posneli dovolj ostro sliko? (foto: Beti Černigoj)
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Pravljica Lev Rogi najde srečo je 
nadaljevanje moje prve izda-
ne otroške knjige Lev Rogi, ki 

je pripovedovala o njegovi nesreči in 
okrevanju po njej. Lev Rogi najde srečo 
govori o levu, ki ob soočanju z novimi 
življenjskimi okoliščinami spoznava re-
snično vrednost življenja in premaguje 
ovire, ki pred nesrečo to niso bile: uči 
se oblačiti, presedati, pomivati posodo, 
voziti voziček … Kmalu spozna, kako 
zapeljati svoje novo življenje na stare 
tirnice. Preseli se v svoje stanovanje, 
znova se nauči voziti avto, postane 
učitelj v bolnišnični šoli, ponovno se 

Igor Plohl | Izšla je nova otroška slikanica

LEV ROGI NAJDE SREČO
V sozaložništvu Zveze paraplegikov Slovenije in Založbe Pivec je izšla nova otroška sli-
kanica Lev Rogi najde srečo. Ilustracije so delo Urške Stropnik Šonc, samostojne kulturne 
ustvarjalke. Poleg številnih otroških knjig njene ilustracije krasijo tudi otroške revije Cici-
ban, Zmajček, Bim Bam … Spremno besedo je napisala pomurska pesnica in pisateljica 
Lučka Zorko Titan. 

začne ukvarjati s športom in se pov-
sem osamosvoji. Knjigi je priložena 
informativna brošura o življenju avtorja 
Igorja Plohla, ki je pravzaprav lev Rogi. 
Kombinacija zgodbice in realistične-
ga prikaza življenja invalida je izvrstna 
priložnost, da otroci povežejo Rogijevo 
izkušnjo z Igorjevo. Tako bodo mladi 
bralci na najboljši možni način dobili 
vpogled v življenje ljudi, ki za gibanje 
uporabljamo invalidski voziček. 

Invalidi lahko družbo bogatimo in 
v njej krepimo strpnost ter druge vre-
dnote: prijateljstvo, ljubezen, zdravje, 
solidarnost in enakopravnost. Mislim, 

Igor Plohl

LEV ROGI
najde srečo
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Ilustrirala Urška Stropnik Šonc 

Cena: 14,90 €

Zgodba o levu Rogiju je zgodba o malo manj običajnem levu, 
ki po resni poškodbi hrbtenice pristane na invalidskem vozič-
ku. Ob soočanju z novimi življenjskimi okoliščinami spozna-
va resnično vrednost življenja in premaguje ovire, ki to pred 
nesrečo niso bile: na novo se uči oblačiti, presedati, pomivati 
posodo in likati. Kmalu spozna, kako zapeljati svoje novo živ
ljenje na stare tirnice. Preseli se v svoje stanovanje, spet se 
nauči voziti avto, postane učitelj v bolnišnični šoli, ponovno 
se začne ukvarjati s športom in se povsem osamosvoji.

Knjigi je priložena informativna brošura, ki pripoveduje o živ
ljenju avtorja Igorja Plohla, ki je pravzaprav lev Rogi. Kom-
binacija zgodbice in realističnega prikaza življenja invalida 
je izvrstna možnost, da otroci povežejo Rogijevo izkušnjo z 
Igorjevo.

Lev Rogi je med mladimi bralci že poznan junak, leta 2009 je 
pri Založbi Pivec izšla slikanica Lev Rogi – Sreča v nesreči, ki 
je pripovedovala o Rogijevi nesreči in okrevanju po njej. Lev 
Rogi najde srečo pa je nadaljevanje te pripovedi.

Zgodba o Levu Rogiju je še veliko več. To je zgodba o življenj-
ski energiji, optimizmu in življenjskih vrednotah. Je zgodba o 
vrednosti in smislu življenja.

da smo lahko za mnoge ljudi pomemb-
ni učitelji, saj smo svoje znanje pridobili 
v življenjskih preizkušnjah, ki se zgodijo 

le nekaterim. Zgodba o Levu 
Rogiju je hkrati zgodba o 
pozitivni energiji, optimiz-
mu in življenjskih vrednotah. 
Je zgodba o vrednosti in 
smislu življenja.

Ob izidu nove knjige se 
zahvaljujem Založbi Pivec, 
kjer so prepoznali vrednost 
mojega literarnega ustvar-
janja in mi omogočili nikoli 
slutene podvige (avtobio-
grafski roman Ne domišljaj 
si!, slikanici o Levu Rogiju, 
številne predstavitve po vrt-
cih, šolah in drugje), ter Zvezi 
paraplegikov Slovenije, ki je 
bila sozaložnik izdanih del in 
je pomemben spodbujeva-
lec umetniškega ustvarjanja 
invalidov.

S pravljico Lev Rogi najde 
srečo sem želel opozoriti, 
da je vsaka invalidnost

na začetku osebna 
življenjska tragedija,

vendar ne vodi nujno 
v trajno žalost, popolno 
odvisnost od drugih in 

življenje na robu družbe.
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Zadnjo junijsko nedeljo je ob Kovi-
narski koči v dolini Krme potekalo 
prav posebno srečanje, ki ga je 

pripravil Tone Fornezzi-Tof v spomin na 
»nori« dogodek četrt stoletja nazaj. Pred 
petindvajsetimi leti je namreč Tof orga-
niziral neverjeten gorski podvig. Naše-
mu članu Jožetu Globokarju je z osmimi 
gorskimi reševalci iz Mojstrane izpolnil 
življenjsko željo – vzpon na Triglav. Ob 
krstu pri Aljaževem stolpu je Jože rekel 
le: »Včasih se tudi sanje uresničijo!« 

»Ja, lepi in nepozabni so ti spomini, 
čeprav so četrt stoletja oddaljeni,« se z 
rahlo rosnimi očmi spominja Jože. Kako 
je do te »nore« zamisli sploh prišlo? Tof 
in Jože sta bila že dlje časa dobra prija-
telja, zato ga je Tof nekega dne vprašal, 
ali ima morda kakšno skrito življenjsko 
željo. »Imam, ampak ni uresničljiva,« 
mu je odvrnil. Ob nadaljnjem drezanju 
mu je le zaupal, da ne bo nikoli pravi 
Slovenec, ker ni bil na Triglavu. Tof je 
samo prikimal, Jože pa na pogovor po-
zabil. Toda pri Tofu nikoli ne veš; neke-
ga lepega dne je Jožeta poklical in mu 
povsem resno rekel: »V četrtek gremo 
na Triglav!« Jožeta bi skoraj kap, saj si ni 
zmogel predstavljati, kako bo z vozičk-
om prišel na Triglav. 

No, Tof je imel pri organizaciji pod-
viga kar precej težav. Ko je imel zago-
tovljen prevoz s helikopterjem do Kre-
darice, je poklical prijatelja in načelnika 
GRS Janeza Brojana in mu vse razložil. 
Pravi, da še danes sliši kratek »Bronijev« 
odgovor. »Tof, ne seri, mi jih dol nosi-
mo, ne gor!« Ko mu je nato omenil, 

Mirjam Kanalec | Ob jubileju vzpona na Triglav

»VČASIH SE TUDI SANJE URESNIČIJO!«
Pred četrt stoletja je Tof z gorskimi reševalci iz Mojstrane tetraplegiku Jožetu Globokarju 
izpolnil življenjsko željo – vzpon na vrh Triglava. Konec junija letos so se v dolini Krme 
ponovno zbrali in obujali spomine na neverjeten podvig. 

da bo za pomoč prosil druge gorske 
reševalce, je bil Janez spet kratek. »To 
pa ne, ga bomo že mi nesli!« In tako je 
napočil dan, ko je osem gorskih reše-
valcev iz Mojstrane Jožeta v posebnem 
sedežu Graminger poneslo s Kredarice 
na vrh Triglava in nazaj. Vedno ga je na 
hrbtu nosil en sam reševalec, drugi so 
pomagali. Zraven so nesli tudi invalid-
ski voziček. Tistega dneva Jože ne bo 
pozabil nikoli. 

Takrat je ob »dnevu prijateljstva« 
na Kredarici potekal celo Moped show, 
na katerem so sodelovali člani Zlate 
selekcije Nedeljskega, ki je 
za Zvezo paraplegikov Slo-
venije odigrala 133 tekem v 
malem nogometu in s tem 
prispevala znaten znesek za 
reševanje socialnih stisk nje-
nih članov.

Tof je ob petindvajsetle-
tnici vzpona v dolini Krme 
pripravil srečanje s takratnimi 
udeleženci, ki so hkrati poz-
dravili tudi gorskega tekača 
Francija Teraža. Franciju je 
kljub dvainpetdesetim letom 
uspel neverjeten podvig. 
29. junija je v enem dnevu iz 
Krme štirikrat pritekel na 
vrh Triglava in nazaj. 

Ob Kovinarski koči so s 
Tofom in Jožetom spomine 
obujali: gorski reševalci – Ja-
nez Brojan (takrat načel-
nik gorske reševalne službe 
Mojstrana), Dušan Polajnar, 

Stane Šmid, Jernej Brežan, Miha 
Smolej, člani Zlate selekcije Franek 
Klemenc, Cveto Pavšič in Vili Amer-
šek, nepogrešljiva Minka Žiberna in 
Joco Gostiša. Odsoten je bil gorski 
reševalec Klavdij Mlekuž, dva od njih 
pa sta žal pokojna. Martina Čufarja je 
ob reševanju madžarskih planincev po-
kopal plaz, Kristla Langusa pa traktor. 

Tako kot pred četrt stoletja na Kre-
darici je bil tudi v dolini Krme lep in 
vesel dan kot nalašč za obujanje spo-
minov. Ob slovesu so si obljubili, da se 
naslednjič srečajo prej kot čez 25 let. 

Tudi v dolini Krme je bil lep dan. (foto: Fani Globokar)

Pred četrt stoletja na vrhu Triglava (foto: arhiv JG)
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»Buterflies into the blue« v iz-
virniku pripoveduje zgodbo 
o popotovanju štirih deklet, 

med njimi dveh parapleginj, in je hkra-
ti scenarij potopisa dolgometražnega 
dokumentarnega filma, ki bo premi-
erno prikazan konec januarja 2015 na 
7. mednarodnem festivalu podvo-
dnega filma in fotografije »Sprehodi 
pod morjem« v Slovenskih Konjicah v 
organizaciji Mednarodnega združenja 
za potapljanje ljudi s posebnimi potre-
bami IAHD-Adriatic in Plavalnega kluba 
Slovenske Konjice.

Ideja za film se je porodila na 6. 
mednarodnem festivalu podvodnega 
filma in fotografije, kjer sta Alessandro 
De Rossi in Federica Botta predstavi-
la film Beaches of Chelona (Plaže Che-
lone). Predstavlja izzive, s kakršnimi se 
srečujejo morske želve od gnezdenja 
do odhoda v morje ter življenja v njem. 

Barbara Slaček | Reportaža

METULJI V MODRO
Snemanje dolgometražnega filma o potapljanju z veliki-
mi morskimi želvami

Zgodba filma v nastajanju opisuje 
dve parapleginji, ki si neizmerno želita 
potapljati z velikimi morskimi želvami. 
Dekleti prihajata iz povsem različnih 
okolij: prva je Slovenka, druga Rusinja. 
V prvotnem scenariju je bila za sloven-
sko predstavnico predvidena Tanja 
Cerkvenik, vendar je na žalost pot 
tik pred začetkom snemanja morala 
odpovedati. Namesto nje je v zgodbo 
vskočila Barbara Slaček.

Snemalci so ves teden pred odho-
dom v Grčijo, kjer naj bi se dekleti po-
tapljali, poskusili v kamero ujeti utrip 
življenja slovenske predstavnice in so v 
bazenu Ruše posneli kar nekaj gradiva 
o fizičnih pripravah na odhod glavnih 
igralk. Na pot proti grškemu otoku 
Kythira na jugu Grčije, kjer je mogoče 
videti in zaplavati z velikimi morskimi 
želvami, smo se odpravile že kot prave 
prijateljice. Milyausha Shafikova ali 

Milka, kot smo jo dekleta preimeno-
vala, invalidka parapleginja iz Rusije, 
prihaja iz Baškirije iz mesta Ufa in se 
pred tem ni nikoli kopala v morju. Milka 
pred to dogodivščino ni znala plavati, 
še manj se potapljati. Želela pa je zapla-
vati z velikimi želvami. Njena spremlje-
valka je bila Elena Topyricheva, prav 
tako Rusinja in inštruktorica potapljanja 
iz St. Petersburga, ki je Milko le bežno 
poznala. Predstavnici slovenskega dela 
odprave sva bili spremljevalka Alen-
ka Fidler, predstavnica  organizacije 
IAHD-Adriatic in odlična potapljavka, 
ter moja malenkost. Na poti nas je 
spremljal predstavnik moškega spola, 
voznik in dodatni snemalec, inštruk-
tor potapljanja in predsednik IAHD-
-Adriatic v eni osebi Branko Ravnak. 
Pustolovščino smo pričeli zgodnjega 
nedeljskega jutra v Slovenski Bistrici 
in se s kombijem odpeljali proti Grči-
ji. Pod večer smo v obmejnem mestu 
Gevgelija v Makedoniji po dobrih tisoč 
kilometrih prevožene poti utrujeni po-
padali v postelje. 

Naslednji dan nas smo vozili skozi 
»centralno« Grčijo do polotoka Pelo-
poneza, kjer smo si v regiji Kiparisia 
privoščili dvodnevni postanek. Na dvo-
kilometerski peščeni plaži Kalo Nero 
(v prevodu Dobra voda) vsako leto na 
stotine želvjih samic z latinskim ime-
nom Caretta Caretta priplava iz morja, 
kamor vsaka zakoplje okrog 100 do 120 
jajc. Hoteli smo se seznaniti s prosto-
voljci organizacije Archelon, skrbniki 
»mam« želv in njihovih mladičev, po 
dolgi in utrudljivi vožnji smo hlepeli 
tudi po kopanju v topli vodi in si žele-
li obenem pogledati kakšno želvo na 
morski gladini. Alenka, Elena in Barba-
ra smo se odpravile na »snorkljanje« 
za želvami in seveda ničesar videle, 
plavanje v tako toplem morju pa je 
vsekakor svojevrstno doživetje. Milko 
so, da se ne bi dolgočasila, posedli na 
skalno ploščo v morju, kjer je prvič lah-
ko začutila valovanje morja. Popoldne Del slabo uro trajajoče vožnje s trajektom smo preživele s kapitanom na mostu.
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smo se srečali s predstavniki Archelona 
(organizacija za zaščito morskih želv), ki 
so nam predstavili organizacijo, svoje 
delo in želvo glavato kareto.

Prostovoljci so nas povabili, da se 
jim zvečer pridružimo pri iskanju izle-
glih želvic, ki se takoj odpravijo proti 
svetlobi. V naravnem okolju je to me-
sečina, ki odseva od vodne gladine, 
hkrati jih privlači vibracija morja. Plaža 
Kalo Nero je na gosto posejana s ho-
teli in namenjena turizmu, kar je lahko 
za male želvice usodno, če se namesto 
v morje namenijo v nevarnost. Pro-
stovoljci poskrbijo, da izležene želvice 
pravočasno prestrežejo ter jih varno 
pospremijo do morja. Vendar ne tako, 
da jih preprosto odložijo v vodo, pot si 
morajo izboriti same. Okrepiti si mora-
jo plavuti in pljuča, v nasprotnem pri-
meru bi jih morje pogoltnilo. Zato jih 
prostovoljci v vedrih odnesejo na ne-
obljuden del plaže, jih tam izpustijo ter 
poskrbijo, da varno prilezejo do morja. 
Dekleta smo imela priložnost spremlja-
ti popotovanje štirih želvic. Eni izmed 
njih sta Alenka in Elena z vibracijami 
(tapkanje z roko po pesku) kazali pot in 
jo poimenovali Čiripaška Maška (čiripa-
ha je rusko želva).

Približno osem kilometrov iz Kypa-
rissie so arheološke izkopanine Pari-

steria s prečudovito jamo z naravnim 
izvirom pitne vode. Zanjo so nam po-
vedali italijanski kolegi in nas prepričali, 
da je vredna ogleda. Le da to ni bilo 
tako preprosto; do jame vodi slaba ma-
kadamska cesta, ki prečka rečno stru-
go in se zoži v ozko pot med skalama, 
mimo katerih z vozičkom ni mogoče. 
Premostiti je potrebno tudi ledeno 
mrzel potoček, ki »zdravemu« sega do 
pasu. A so vrli Italijani kmalu našli reši-
tev: vsak si je eno izmed naju oprtal na 
hrbet in naju odnesel v jamo. Hvala jim 
za čudovito izkušnjo in pomoč.

Na poti proti končnemu cilju, otoku 
Kythira, smo se zaustavili še v ahajski tr-
dnjavi Monemvazija, mestu, zgrajenem 
na skalnatem otoku. Kot se za stare 
trdnjave spodobi, so čudovito nedo-
stopne. Z obilo dobre volje in pomoči 
mišičastih kolegov smo osvojile tudi 
trdnjavo in pogled, ki se nam je raz-
prl, je poplačal vloženi trud. Pod večer 
smo se odpeljali do Neapolija, kjer smo 
prespali in počakali na odhod trajekta 
naslednje jutro.

Del slabo uro trajajoče vožnje s traj-
ektom smo preživele s kapitanom na 
mostu, ob tem nam je prijazno razka-

zal poveljniško kabino s komandnimi 
napravami. Še preden se je trajekt zasi-
dral, nas je v daljavi pozdravila nasedla 
tovorna ladja »Nordland«, ki je vabila k 
potapljanju. Kasneje se je izkazalo, da 
potapljanje tam ni dovoljeno, našle pa 
nismo niti ribičev, ki bi nas bili voljni 
zapeljati tja. Potrebno je bilo na drugo 
stran otoka Kythira do Kapsali beach, 
prekrasnega peščenega zaliva, kjer 
smo se nastanili v hotelu Cengo-Mely. 
V zalivu naj bi prebival par velikih mor-
skih želv in zares smo eno zagledale ta-
koj po prihodu. Raztovorili smo prtlja-
go, se nastanili in preoblekli v kopalke 
ter se ji pridružili v prijetno topli vodi z 
nespremenljivo temperaturo osemin-
dvajset stopinj.

Naslednji teden smo preživele v 
sožitju z njo. Prepoznavale smo jo po 
poškodovanem zadnjem delu oklepa, 
verjetno posledici srečanja z motornim 
čolnom. Podučili so nas, da je želva 
pravzaprav želvak, udomačen do te 

Milka v jami Svete Sofije

Na hrbtu Italijana do izvira 
v nedostopni jami

Barbara v sožitju z veliko morsko želvo

Na lovu za želvami
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mere, da vsako jutro okrog devete ure 
v zalivu pričaka ribiče z nočnega ribo-
lova, ki so ga razvadili z ribami »neko-
mercialnega ulova«.

Prvič z želvakom v vodi smo bile 
zaradi pretiranega navdušenja nekoli-
ko preveč agresivne in smo ga želele 
božati, a smo kmalu zaznale, da tudi on 
potrebuje svoj intimni prostor, in če ni-
smo bile vsiljive, je skupaj z nami plaval 
več ur. Kot bi vedel, da vsaj dve med 
nami za plavanje lahko uporabljava le 
roke, je upočasnil svoj ritem plavanja in 
se pustil ujeti in občudovati. 

Dopoldneve smo večinoma preži-
vele v vodi, ga iskale in plavale z njim, 
popoldneve pa namenile raziskovanju 
otoka, ki je navidezni puščobi navkljub 
v svojih nedrih skrival prečudovite ko-
tičke, vredne ogleda. Tako smo obiska-
le jamo Svete Sofije, ki služi kot prebi-
vališče netopirjev, največjo in najbolj 
impresivno jamo na otoku, opremljeno 
z manjšo pravoslavno kapelico iz leta 
1875, v kateri so na ogled razstavljene 
ikone iz 13. stoletja. 

V pustolovščino smo se podale štiri 
oz. vsaj tri potapljavke, toda s SCUBA 
opremo smo se potapljale le dvakrat. 
Ne le, da je bilo plavanje z želvakom 
z masko in dihalko prijetnejše, poučili 
so nas, da bi ga mehurčki izdihanega 
zraka lahko motili in bi se 
umaknil. Oba opravljena 
potopa sta bila nezahtev-
na, na globini približno 
petnajst metrov, a česa 
impresivnega ni bilo vi-
deti. 

Posneli smo veliko 
gradiva, se medsebojno 
spoznavali in veliko zaba-
vali, se poučili o drugih 
kulturah, širili besedni za-
klad z ruskimi, italijanskimi 
in grškimi besedami ter 
preživeli prekrasnih deset 
dni v raziskovanju novega 
in neznanega.

Ob zaključku našega skupnega bi-
vanja so ruski kolegi poleteli domov, 
italijanski pa ostali, da bi posneli še ne-
kaj kilometrov filmskega traku. Slovenci 
smo se vrnili po daljši poti s kombijem. 
Na poti skozi Grčijo smo se opremi-
li s pomarančami, v Makedoniji smo 
obiskali lokalno tržnico in se založili s 
paradižnikom, rdečo papriko, lubeni-
cami, breskvami, čebulo, česnom in 
še nekaj malenkostmi ter utrujeni od 
poti prespali. Pri prečkanju Srbije smo 
se zaustavili v Leskovcu ravno v času 

Leskovačke roštiljade, vsakoletnega 
enotedenskega praznika. Vse mesto 
je opojno dišalo po žaru in naphani z 
jedačo smo se komaj zbasali v kombi, 
ki nas je v jutranjih urah varno pripeljal 
domov. 

Zahvalile bi se pokroviteljem te iz-
jemne avanture: Zvezi paraplegikov 
Slovenije, občini Rače-Fram, Plavalne-
mu klubu Slovenske Konjice, IAHD-
-Adriatic-u, Sűunto, AP Diving, Elios sub 
di Piccari Lidia, Aquamanii – trgovini s 
plavalno in potapljaško opremo, Por-

sche-ju Brnčičeva, Holdin-
gu Slovenske elektrarne 
d.o.o., občinama Ruše in 
Slovenske Konjice.

Za fizično pomoč se 
zahvaljujemo Branku Rav-
naku, Alenki Fidler, Eleni 
Topyrichevi, Vladimirju 
Prokhorenku in Vladi-
mirju Ananyevu. Flyuru 
Nulrigayanovu hvala za 
moralno podporo, norim 
Italijanom pa za domiselno 
idejo.

(fotografije v članku: Branko 
Ravnak in Alenka Fidler)

Pred potopom

Snemalni kadri
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V SPOMIN
Dušan PEŠEC, 
član DP JZ Štajerske,
rojen 18. 10. 1949 

Vehbija BEŠIĆ, 
član DP Gorenjske,
rojen 26. 2. 1941 

Anton LIKOZAR, 
član DP Gorenjske,
rojen 20. 1. 1943

Jože ŠKRINAR, 
član DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja, rojen 25. 7. 1947

Mirko TEMNIK, 
član DP JZ Štajerske,
rojen 29. 3. 1951

Antonija KOČEVAR, 
članica DP Istre in Krasa,
rojena 3. 6. 1931

Andrej KOKEC, 
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 5. 9. 1970

ZAHVALE
Iskreno se zahvaljujem Društvu 
paraplegikov ljubljanske 
pokrajine za žalni paket ob 
smrti sina Andreja Kokca.

Hermina Kokec 

MOTOMED
Kupim rabljen MOTOMED. 
Pokličite na telefon: 041 875 476

ROČNE KOMANDE
Prodam napravo za ročno upravljanje 
(plin, zavora in sklopka), izdelovalec 
Zajc, prevoženih 9000 km. 
Cena 500,00 €. 
Več informacij na: 041 716 710

POGONSKO KOLO
Prodam novo pogonsko kolo za 
invalidski voziček na ročni pogon 
»Smart Drive« ameriškega proizvajalca 
Maxmobility. Vse informacije na sple-
tni strani: http://max-mobility.com/. 
Cena: 3.000,00 €. 
Pokličite na telefon: 031 575 338

ROČNO KOLO
Prodam ročno kolo, primerno za 
osebe s širino sedeža do 40 cm, višina 
od 165 cm do 190 cm. Kolo je odlično 
ohranjeno in je zelo hitro. 
Cena 2.200 €. 
Telefon: 070 714 019

OGLASI
AKTIVNI BEL INVALIDSKI 
VOZIČEK MEYRA
Zaradi smrti partnerja prodam skoraj 
nov invalidski voziček bele barve na 
ročni pogon, aktivno platišče 24 COL, 
maraton ščitnik za obleko zakrivljen, 
dodatna kolesa proti prevračanju ter 
spominsko peno za sedenje. Rabljen  
je le 6 mesecev, kupljen leta 2013. 
Priložim tudi račun. Poleg podarim 
stolček za tuš kabino. 
Cena po 
dogovoru, 
nov stane 
2500 EUR.
Kontakt: 
Nataša 
031 223 777

STOPNIŠČNI VZPENJALEC
Zaradi smrti partnerja prodam skoraj 
nov STOPNIŠČNI GOSENIČAR – 
VZPENJALNIK, model standard, 
tip SA-3, STAIRMAX, WEIGL dvigalni 
sistemi. Nosilnost je 130 oz. 150 kg 
preko več etaž (max. 200 m navzgor).
Tehnični podatki: dimenzije: 
1473x635x930 mm (dxšxv), masa 54 kg, 
hitrost približno 7m/min, zavore elek-
tro-magnetne, akumulator 2x6V/20Ah, 
max. nagib 35 stopinj.
GARANCIJA je 5 let od nakupa (kupljen 
julija 2014), poleg priložim račun.
Obenem podarim invalidski voziček 
(cena novega je 1300 evrov), fiksno 
stojko za krepitev nožnih mišic, 
opornice do kolen in celotne noge 
za hojo.
Cena goseničarja po dogovoru, 
nov stane 4800 EUR.
Kontakt: Nataša 031 223 777
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Letošnje poletje je bilo kljub ne-
prestani vlagi zelo suhoparno z 
dogodki. A nekaj mi je uspelo 

izbezati iz mrkih sogovornikov. 

Baje v Pineti nova metla zelo dobro 
pometa, ima trd »štil« in se ne da upo-
gibati. Dežurne skrbnike vsega »naše-
ga« moti pritrjen javni napis, da mora-
jo gostje »šparati« z vodo in elektriko, 
medtem ko sosed najemnik ti dobrini 
veselo koristi, menda celo na njihov ra-
čun. Očitno bo za take skrbnike tujega 
premoženja merilne naprave potrebno 
obesiti na bližnjo pinjo, da bodo imeli 
iz ure v uro vse pod kontrolo. Potem 
bo tudi njihovo letovanje veliko manj 
stresno. Prepričan sem, da imajo doma 
v nulo vse »poštimano«, zato svoje na-
svete lahko delijo vsepovprek. Hja, res 
je, da v naši državi svetovanje najbolj 
cveti.    

Glavnina pri Zvezi zaposlenih bolj-
ših polovic redno razgibava svoja ču-
dovita pljučka pred vrati službenih 
prostorov. Njihovi potegi lahko opazo-
valcu s ceste porajajo nesluteno fanta-
zijo. Na uho mi je prišlo, da se tej sku-
šnjavi upirajo samo dve »tastari« in ena 
»tamlada«. A glej ga zlomka, to njihovo 
razkazovanje pred vhodom je pripelja-
lo tako daleč, da je ob priliki mimoho-
da gost iz Stigme kar čez vhodna vrata 
zaklical: »Še men en pir, punce mi bodo 
dale pa en čik!« Očitno je glede na do-
gajanje pred vhodom presodil, da so 
odprli nov gostinski lokal. Me prav za-
nima, kje je bil »ta star«, bi mu zagotovo 
odpadel še kak osiveli narastek ali pa bi 

Kuloarno oko

ŠPIK
Vse vidi, vse sliši, predvidi, razmisli, šele nato razkrije ...

pred vrata postavil napis »31. januar – 
dan brez cigarete«. 

Na uho mi je prišlo, da so jubilejni 
45. memorial, ki ga Zveza organizira v 
spomin na prvega pionirja in učitelja 
športa paraplegikov, v Sloveniji bojko-
tirala štiri društva. Šparovni Gorenjci so 
menda ukinili svojim članom skoraj ves 
šport. Mariborčani kljub temu da imajo 
dobitnico paraolimpijske medalje, le-te 
ne priznajo za svojo in menda niso pri-
javili nobenega člana na tekmovanje, 
zgodovina jih pač ne briga, če nimajo 
nič od nje. Severni Primorci so zara-
di okvare kombija kompletno ostali 
doma, ker nimajo med članstvom no-
benega šoferja, ki bi znal voziti osebno 
vozilo. In celo tekmovalci drugouvršče-
ne ekipe pokalnega tekmovanja v atle-
tiki izpod Pece so se kot kleni športniki 
odločili, da se jim na športno prireditev 
pač preprosto »ne gre«. Tako porazna 
pripadnost štirih društev oz. njihovih 
športnikov je povzročila, da je ober šef 
hudo škrtal z zobmi. Nekateri udele-
ženci so mislili, da se kljub sončnemu 
dnevu ponovno pripravlja nevihta. Od 
globokega grla sem izvedel, da nasle-
dnje leto z Zveze na društva ne bo do-
tacij pred memorialom, ker v primeru, 
da se katero od njih ne bo udeležilo, bo 
Zveza krila stroške tekmovanja iz njiho-
ve dotacije. Ali je to začetek uvajanja 
diktature ali sistema korenčka in palice?        

Prepričan sem, da bom zaradi tega 
odstavka prebudil križarje v upravnem 
odboru in se bodo spet spravili na gru-
pen fürerja, da poda na glasovanje uki-
nitev moje rubrike.

Pomoč pri reševanju križanke:
EINS PLUS - nemški satelitski te-
levizijski program ARD s sedežem 
v Stuttgartu. Svoje predvajanje je 
začel 29. avgusta 1997.
MALEMA - Julius Sello z vzdevkom 
Juju, rojen 3. marca 1981 v mestu 
Seshego, južnoafriški politik, ki 
je bil od leta 2008 do njegove 
izključitve iz stranke v aprilu 2012 
predsednik podmladka Afriškega 
nacionalnega kongresa, najmoč-
nejše politične stranke v Južni 
Afriki. Leta 2013 je ustanovil svojo 
politično stranko - Economic Fre-
edom Fighters, ki je danes tretja 
največja stranka v državi.
PALIAK - je progradni nepravilni 
naravni satelit (luna) Saturna. Luno 
Paliak je odkril v letu 2000 Brett J. 
Gladman s sodelavci. Njeno zača-
sno ime je bilo S/2000 S 2. Uradno 
ime je dobila leta 2003 po Paliaku 
iz inuitske mitologije. Premer 
satelita je 22 km, Saturn pa obkroži 
v 687 dneh.
SEI - Šonagon (ok. 965-1013), 
japonska pisateljica
VOLPI - Vida (1935 - 1976), sloven-
ska baletna plesalka
WEIFANG - mesto na Kitajskem, 
v provinci Šantung, 430.000 preb. 
(aglomeracija 1,1 mln.); pomemb-
na predelava tobaka, tekstilna 
industrija; v bližini premogovniki.

Pravilno geslo križanke 
iz Paraplegika št. 137 se glasi:
ZVEZA PARAPLEGIKOV, 
PETINŠTIRIDESET LET

Nagrajenci križanke 
Paraplegika št. 136: 

Domen ANDOLJŠEK, 
Gorenjskega odreda 16, 
4000 Kranj; 

Darinka KOSTEVC-BLESCH, 
Beblerjev trg 12, 
1000 Ljubljana; 

Gašper RAZPOTNIK, 
Kresnice 1 A, 
1281 Kresnice

Pravilno geslo križanke 
pošljite po pošti ali e-pošti 
do 31. oktobra 2014 na naslov: 
Zveza paraplegikov Slovenije, 
Štihova 14, p.p. 5714, 
1001 Ljubljana 

ali na e-naslov:
info@zveza-paraplegikov.si 
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KVIZ ZA RAZVEDRILO
Albin Rožman

Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pred njim, nadomestite številko v 
liku. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

2 4 1 4 3 5 7 6 8 9

1 4 10 11 9 7 12 13           11 2 11 14 7  

15 16 6 8 3 11 17 8 7 14 14 7 18 11 2 11

Rešitev kviza iz 137. številke:
PIJAČA VLEČE DENAR IZ ŽEPA 
IN PAMET IZ GLAVE.

1. Kaj ni vrsta japonske 
logične uganke?
A - nurikabe
S - ikebana
T - sudoku

7. Zeleni volk napada:
J - gozdne živali
U - ovce
O - baker

13. S čim je pokrita gorica?
H - z gozdom
T - z vinsko trto
O - s pšenico

2. Koliko ploskev ima kvader?
E - 4
Č - 6
Z - 8

8. Kam gremo čez Štampetov most?
Č - v Maribor
A - v Koper
S - v Novo mesto

14. Konjak delajo iz:
B - vina
K - češnjevega soka
L - slivovega soka

3. Ljubljanska stolnica 
je cerkev svetega:
F - Jakoba
Z - Nikolaja
G - Florijana

9. Gavrilo Princip je bil atentator 
na avstrijskega prestolonaslednika:
K - Ferdinanda
R - Franca
J - Franca Ferdinanda

15. Parveni je človek:
U - klečeplazec
H - povzpetnik
V - sanjač

4. Kaj je vrsta maline?
B - valček
E - polka
C - tango

10. Kateri veter je značilen 
za Vipavsko dolino?
L - burja
N - košava
D - maestral

16. Velikemu srpanu sledi:
B - mali traven
C - prosinec
U - kimavec

5. Kratica mednarodne 
atletske zveze je:
G - IAAF
I - FIA
Ž - WBA

11. Katero našo sosedo obiščemo, 
če gremo na Laško?
I - zahodno
E - severno
Š - vzhodno

17. Katera reka se ne izliva 
v Črno morje?
M - Volga
N - Dneper
J - Dnester

6. Letos je dobil viktorja za 
življenjsko delo:
H - Tone Partljič
D - Alfi Nipič
M - Dragan Bulič

12. Katera kost je v kolenu?
G - koželjnica
Z - skočnica
P - pogačica

18. Helikon je glasbeni 
instrument, ki spada med:
T - pihala
Ž - trobila
M - tolkala  

[   RAZVEDRILO  ]
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V MATEM.

ZNAK ZA  

DIFEREN- 

CIAL 

NEMŠKI

FILOZOF –

FRIEDRICH

1826-1871

 

NEPRIJETEN

 OBČUTEK

  NA KOŽI 

FINSKI

ARHITEKT-

EERO 

1910-1961

MOŽGANSKA

BOLEZEN,

OMEDLE-

VICA 

     
     LITER 

URUGVAJ. 

REŽISER, 

ANIMATOR 

-EDUARDO 

OSEBA, KI

SE NOČE 

   IMENO- 

VATI 

VRSTA 

ŽITA 

BORKA ZA

ŽENSKO 

   ENAKO-  

PRAVNOST

          
OBRAMBA

(KNJIŽ.)      HOKEJIST 

  KOPITAR     
SIMBOL ZA

  POLMER 

 MESTO V 

MAVRETANIJI 

        SIMBOL  

ZA MASO  
6. ČRKA

  SLO. ABEC.

  18. ČRKA

SLOVENSKE

 ABECEDE 

 ČEŠKI ŠAHIST

 RICHARD 

1889-1929  
     EVA IRGL   PRISTANIŠKO

MESTO NA

 POLJSKEMSIR IZ EDAMA

KITAJ. MESTO

 V PROVINCI

 ŠANTUNG        OZNAKA

ZA 

NETO  
  METER NIKALNICA

          
MEH. IGRALEC

   GARCIA 

   BERNAL     
 

  GOREČA, 

    TLEČA 

     SNOV 

ANG. ROCK 

_SKUPINA__

KNJIŽEVNIK 

FINCI 

   
ROB LOWE

 

19. ČRKA 

SLOVENSKE

ABECEDE 

 SAMO- 

GLASNIK  
 

ORANJE   
 

ŠTEVILEN       
 

TONA  
IVO 

ETEROVIĆ 

IME PEVKE 

GJURIN 

AVST. PEVEC

JÜRGENS 

SUMERSKI

BOG NEBA

NEMŠKI 

SATELITSKI 

TV  

PROGRAM 

        SATURNOV

PROGRADNI

NARAVNI

SATELIT 

      
 

MESTO  

NA SZ  

NEMČIJE 

     AVTO. OZN.

  DANSKE   AM. PEVKA

-GRANDE       
EGIPČANSKI

BOG SONCA

KEM. SIMB.

ZA SELEN 

AVTO. 

OZNAKA 

ZA 

ŠPANIJO 

 PRISTAŠ 

AVEROIZMA         
 

UTELEŠENJE 

ŠIVE V HINDU. 

JUŽNOAFR. 

POLITIK - 

JULIUS 

SELLO 

      JAPONSKA 

PISATELJICA    SVEČANI

MIMOHOD

 

SESTAVIL: 

BORIS 

KLEP 

MESTO, REKA 

 V FRANCIJI         GRŠKA

     ČRKA   OZNAKA ZA

JOULE  
 SLO. BALET. 

PLES. - VIDA 

  
 PODLOŽNIK KANON 

 

     VABA 

    (ZAST.) 
    NEM. TOVA - 

RNA BATERIJ      
VZGOJ.-IZOBR.

USTANOVA 

  ESTONSKI 

    PEVEC –  

   GEORGIJ 

 1920-1975 

   LOČEK 

(NAR.)       16. ČRKA

SLOVENSKE

  ABECEDE 

 SIMBOL ZA EL. 

  NAPETOST  
 

NEKDANJE 

IME ZA 

TOKIO 

 NEHOTENO

   BOLEČE 

  KRČENJE 

     MIŠIC 

SLO. OZNAKA

ZA SEVER  
TINE 

KEK 

REKA V RUSIJI,

PRITOK VOLGE

FIGURA,

PODOBA 

 

   MLEČNI 

  SLADKOR 
            IZVOR        

 VRHUNSKI

 ŠPORTNIK

KONSTRUK.

 PRVINA, KI 

PREMOŠČA 

  RAZPONE 

         SLO. POLITIK

     BORIS       SIMBOL ZA

KALIJ 

 

    OSLOV 

     GLAS 
  

 
       ATA, OČE 

(LJUBKOV.) 
    

NAGRADNA KRIŽANKA

Vse podrobnosti v zvezi s križanko najdete na strani  93. 



 
 
 

        
 

                
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                   

                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                         
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 

VOZIČKI NA ROČNI POGON   

SERVIS INVALIDSKIH VOZIČKOV 

SEDEŽNE BLAZINE   

KONTROLNA ROČICA ZA INVALIDE 

Tel.: +386 (0)1-230-25-22 
Gsm: +386(0)1-51-618-803 
E-mail: info@easy-moving.si 
Spletna stran: www.easy-moving.si 

PE LJUBLJANA                                                      PE PACUG 
Štihova ulica 14                                                   Pacug 10 
1000 Ljubljana                                                     6320 Portorož 
Delovni čas:                                                          Delovni čas: 
Pon.: 7.00 - 18.00                                                Pon. - Pet.: 8.00 - 16.00                                                          
Tor. - Pet.: 7.00 - 15.00                                      Sobota, nedelja in prazniki zaprto                               
Sobota, nedelja in prazniki zaprto                  Tel.: +386 (5)1-674-81-91 
Tel.: +386 (0)1-230-25-22                                   
                                       

VOZIČKI NA ROČNI POGON   

SERVIS INVALIDSKIH VOZIČKOV 

SEDEŽNE BLAZINE   

KONTROLNA ROČICA ZA INVALIDE 

NOVOSTI !!! 
- KATETRI 
- URINSKE VREČKE IN URINALI 
- PLENICE, PODLOGE, VLOŽKI 
- TUŠIRNI IN TOALETNI PROGRAM 

- BERGLJE IN HODULJE 


